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Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

1/16 16/1383    

 Folkeavstemming om kommunereformen - kommunesammenslåing. 

Delegasjon av myndighet etter kommuneloven. 

 

 

2/16 16/1388    

 Folkeavstemming kommunereformen - kommunesammenslåing - 

Fastsettelse av tidspunkt for gjennomføring av avstemming  

 

 

3/16 16/1461    

 Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - 

Utforming av stemmesedler  

 

 

4/16 16/1487    

 Folkeavstemming kommunereformen - kommunesammenslåing - 

Manntall  

 

 

5/16 16/1498    

 Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - 

oppnevning av forhåndsstemmemottakere  

 

 

6/16 16/1499    

 Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - opptelling 

og godkjenning av resultat.  

 

 



 

 

7/16 16/1502    

 Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - avlønning 

av stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere  

 

 

8/16 16/1526    

 Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - 

stemmestyrer  

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 07.04.2016 

 

 

KJELL B. HANSEN 

LEDER 
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 Side 3   

 

 

Folkeavstemming om kommunereformen - kommunesammenslåing. Delegasjon av 

myndighet etter kommuneloven. 

 

Arkivsaksnr.: 16/1383   Arkiv: 010  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/16 Valgstyret 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av 

folkeavstemmingen i forbindelse med kommunereformen. 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er 

nødvendig for en effektiv saksbehandling og gjennomføring av avstemmingen. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunelovens bestemmelser om delegering kommer til anvendelse. Delegeringsadgangen 

omfatter enkelte saker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning jf. 

kommunelovens § 10 nr 4 og § 23 nr 4 

 

Kari Véien Denné (leder) 

Evi Mathilassi Lien (nesteleder) 

Henning Sveen (IKT) 

Arild Andresen(teknisk) 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at valgstyrets sekretariat gis fullmakt til å forestå den praktiske 

avviklingen av folkeavstemmingen, og ta avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

 

 

 Ringerike kommune, 01.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Folkeavstemming kommunereformen - kommunesammenslåing - Fastsettelse av 

tidspunkt for gjennomføring av avstemming  

 

Arkivsaksnr.: 16/1388   Arkiv: 010  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/16 Valgstyret 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det avholdes forhåndsstemming på rådhuset/servicetorget i perioden mandag 23. mai 

til og med fredag 27. mai i tidsrommet 08:00 til 15:30. 

2. Det avholdes forhåndsstemming på Hønefoss videregående skole og Ringerike 

videregående skole i løpet av uke 21. Valglokalet holder åpent en dag i fire timer. 

3. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til fredag 30. mai klokken 

15:00. 

4. Det avholdes folkeavstemming i de ni valgkretsene mandag 30. mai fra klokken 15 til 

klokken 21. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er ikke lovregulert hvordan folkeavstemminger skal gjennomføres, men kommuner som 

allerede har gjennomført folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen har etter vår 

kjennskap fulgt reglene for ordinære valg, så langt det er praktisk mulig. 

 

Ved ordinære valg skal det alltid være minst to stemmemottakere tilstede samtidig, og 

stemmestyret skal bestå av minst tre personer. 

 

Ordførerne og rådmennene i Hole, Jevnaker og Ringerike har besluttet at det skal avholdes 

forhåndsstemmegivning fra og med mandag 23. mai til og med 27. mai. Selve avstemmingen 

skal foregå mandag 30. mai. 

 

Ved denne avstemmingen vil det ikke være mulig å benytte EVA (det elektroniske 

valgsystemet). Det innebærer at forhåndsstemmegivninger må avlegges i konvolutt og prøves 

på samme måte som fremmedstemmegivninger. Konsekvensen er at hele prosessen blir 

omfattende og krever ekstra ressurser. 

 

For å få en god og sikker gjennomføring foreslås det at forhåndsstemmemottak blir i 

åpningstiden på servicetorget/rådhuset i uke 21. 

Dersom 16- og 17- åringer skal gis stemmerett foreslås det at man oppretter 

forhåndsstemmemottak på Hønefoss og Ringerike videregående skole. Det bør være 

tilstrekkelig at mottaket etableres en dag i fire timer pr. skole. 

 

Det bør være anledning til å søke om ambulerende stemmegivning på grunn av 

sykdom/uførhet. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning foreslås satt til fredag 20. 
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mai. Videre bør det gis anledning til å avgi brevstemme. Det foreslås at det utarbeides en mal 

som legges ut på kommunens nettside og facebookside.  

 

Det foreslås at brevstemmer som mottas etter klokken 17 mandag 30. mai forkastes som for 

sent innkommet. 

 

Erfaringer fra andre kommuner viser at man i mange kommuner har valgt å holde 

stemmestedene åpne på ettermiddag/kveld. Dette gjelder de kommunene som ikke avholdt 

avstemming i forbindelse med fjorårets kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

 

Rådmannen foreslår at man holder valglokalene åpne mandag 30. mai fra klokken 15 til 

klokken 21. 

 

Økonomiske forhold 

  

HR-avdelingen beregnet lønnskostnadene i forbindelse med fjorårets valg. I beregningen 

under er det tatt utgangspunkt i den timelønnen som da ble brukt. Det vil være behov for å 

bemanne forhåndsstemmemottaket på rådhuset med kun en person. Dette fordi resepsjonen 

allerede er bemannet med en person. Hvis man bemanner opp med en person i nåværende 

åpningstid vil kostnadene beløpe seg til rundt kr 15 500,-. 

  

Skolevalg vil koste omlag kr 13 000,-. Dette inkluderer lønn for 2*2 personer i fire timer. 

 

Kostnader til bemanning av valglokaler på folkeavstemmingsdagen og opptelling av resultatet 

vil være omlag kr 160 000,-. Det er da beregnet to personer pr rode, to personer til 

fremmedstemmer og en person som fungerer som valg-vert i hver krets. Til opptellingen er 

det beregnet en bemanning på 15 personer. 

 

Kostnader til bespisning av valgmedarbeidere vil være ca kr 25 000,-. 

 

Totalt vil lønnskostnader og kostnader til bevertning komme på rundt ca kr 200 000,-. 

 

Dersom vi innvilges elektronisk manntall, vil bemanningen ute i valglokalene kunne 

reduseres. På nåværende tidspunkt har vi ikke fått tilbakemelding på vår forespørsel om dette, 

slik at vi må planlegge med at det kun gis tillatelse til å bruke papirmanntall. 

 

Det er ikke avsatt midler til folkeavstemming i årets budsjett. Finansieringen av valget vil 

rådmannen komme tilbake til i forbindelse med behandlingen av 1. tertial. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er tilstrekkelig å etablere ett forhåndsstemmested, med unntak at de to 

videregående skolene dersom 16- og 17 åringer skal gis stemmerett. 

 

Siden kommunen sannsynligvis ikke får elektronisk manntall mener rådmannen at det er 

nødvendig å avholde valg i samtlige valgkretser. Dette er spesielt viktig med tanke på 

fremmedstemmer og opptelling.  
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 Ringerike kommune, 07.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - Utforming av 

stemmesedler  

 

Arkivsaksnr.: 16/1461   Arkiv: 010  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/16 Valgstyret 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 det produseres en stemmeseddel med mulighet for å krysse av for ja eller nei til 

sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike. 

 dersom velgeren ikke har krysset, telles seddelen som en blank stemme 

 dersom velgeren har satt kryss i begge ruter skal seddelen forkastes 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det vil være behov for produsere om lag tyvetusen stemmesedler til folkeavstemmingen, 

dersom man velger 1 seddel som velgeren krysser på. Seddelen bør ha samme kvalitet og 

utforming som til de ordinære valg. 

 

Det foreslås at seddelen har sort bakside med rute for stempel. På innsidenes venstre side 

trykkes det informasjon om hvordan man stemmer, og på andre siden gis velgeren to valg: 

 

Ja, jeg ønsker sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike    

 

Nei, jeg ønsker ikke sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike 

 

 

Det foreslås at seddelen telles som en blank stemmeseddel dersom det ikke er krysset i noen 

av rutene, og at stemmeseddelen forkastes dersom det er krysset av i begge ruter. Dette kan 

stå forklart på seddelens venstre innside. Det må også produseres sedler i blindeskrift.  

 

Det bør vurderes om det skal sendes ut valgkort. Valgkortet vil inneholde informasjon 

hvilken stemmekrets velgerne tilhører, samt til hvilken tid man kan avlegge stemme. Dersom 

velgeren har med seg valgkort til forhåndsstemmingen eller ved oppmøte i fremmed krets, vil 

kortet forenkle arbeidet ved prøving av stemmegivningen. Funksjonæren vil da slippe å lete 

opp manntallsnummer og linjenummer i avkryssningsmanntall. 

Alternativt må bemanningen i helgen i uke 21 økes, slik at alle stemmegivninger er ferdig 

prøvd før mandag 30. mai. 

 

Økonomiske forhold 

 

Andvord var leverandør av stemmesedler til valget i 2015. Vi har mottatt priser på sedler og 

valgkort: 

 

X 

X 
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Tjue tusen sedler i sort farge koster kr 9 000,-  

Valgkort inkludert porto koster kr 121 000,-  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at man benytter en stemmeseddel som gir velgeren muligheten til å 

stemme ja/nei/blankt. Å benytte en seddel er kostnadsbesparende, men kan bety at 

opptellingstiden blir noe lengre.  

 

Erfaringsmessig vet man at det er mange velgere som ikke tar med seg valgkortet, spesielt når 

de skal forhåndsstemme. Det er ikke satt av midler til gjennomføring av folkeavstemming i 

budsjettet. Inndekning for utgiftene vil rådmannen komme tilbake til i forbindelse med 

behandlingen av 1. tertial. Utgiftene til valgkort er på kr 120 000,- hvis man tar utgangspunkt 

i tjue tusen stemmeberettigede.  

 

Lønnskostnader for ekstra bemanning for prøving av stemmegivninger er krevende å beregne, 

da antall stemmegivninger vil avgjøre hvor lang tid man bruker. Rådmannen antar at 

lønnskostnadene til ekstra bemanning uansett ikke vil komme opp i samme beløp som 

kostnadene til produksjon og utsendelse av valgkort. 

 

Informasjonen på valgkortet om tidspunkter for stemming kan velgeren få via annonsering i 

avisen og på nett. 

 

Rådmannen anbefaler at man ikke sender ut valgkort i forbindelse med folkeavstemmingen. 

 

Vedlegg 

 

Mal stemmeseddel 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Folkeavstemming kommunereformen - kommunesammenslåing - Manntall  

 

Arkivsaksnr.: 16/1487   Arkiv: 010  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/16 Valgstyret 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 skjæringsdato for produksjon av manntall i forbindelse med folkeavstemming settes til 

1. mai 2016.  

 det benyttes kretsvistmanntall med rodeinndeling, der det er nødvendig. 

 16 og 17 åringer gis stemmerett til folkeavstemmingen. 

 valgstyret avgjør søknader om innføring i manntallet. 

 klager på valgstyrets beslutninger avgjøres av kommunestyret. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Skatteetaten gir kommunen tillatelse til å få manntall til bruk ved folkeavstemming. 

Når tillatelse er gitt sendes det beskjed fra skatteetaten til Evry som produserer manntallet til 

kommunen. For å produsere manntallet trenger EVRY opplysninger om skjæringsdato, 

leveringsdato og om det skal være kretsvis avkryssningsmanntall eller ikke. Dersom vi ikke 

får tillatelse til å benytte elektronisk avkryssningsmanntall har vi behov for ni kretsvise 

manntall med rodeinndelinger i syv av kretsene. Fordi man har bestemt at det skal være 

forhåndsstemming, må alle stemmegivninger avlagt i uke 22 prøves før mandag 30. mai. 

 

Andre kommuner har valgt en skjæringsdato som ligger tre til fire uker før avviklingen av 

folkeavstemmingen. Dette fordi manntallet må legges ut til offentlig ettersyn i minst to uker. 

Det vil derfor være naturlig at skjæringsdato settes til 1. mai. Søknader om innføring i 

manntallet eller retting av feilføring foreslås avgjort av valgstyret. Den som vil innføres i 

manntallet må da sende skriftlig søknad om dette til valgstyret, som så avgjør hvorvidt 

søknaden skal imøtekommes eller ikke. Klage på valgstyrets avgjørelse foreslås avgjort av 

kommunestyret. 

 

Valgstyret må avgjøre om 16- og 17 åringer skal gis stemmerett før manntallet bestilles fra 

EVRY. Manntallet må bestilles senest 4. april for at vi skal være sikret levering i begynnelsen 

av mai måned. 

Manntallet leveres på fil i PDF-format og skrives ut av kommunen. 

 

Økonomiske forhold 

  

Evry opplyser at kostnadene i forbindelse med produksjon av manntall er kr 8 300,-. 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at man gir 16- og 17 åringer stemmerett til folkeavstemmingen og at 

skjæringsdato ikke settes senere enn 1. mai, for å sikre at manntallet blir levert tidsnok til at 

det kan legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - oppnevning av 

forhåndsstemmemottakere  

 

Arkivsaksnr.: 16/1498   Arkiv: 010  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/16 Valgstyret 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Som stemmemottaker til folkeavstemmingen oppnevnes: 

 

ETTERNAVN FORNAVN F.DATO 

Aslesen Marit 1.3.1947 

Bakken Grethe 1.11.1954 

Bjerke Nita V. 20.4.1956 

Bjerkås Trude 8.11.1971 

Denné Kari Véien 11.2.1968 

Hatten Jan 15.4.1965 

Ildjarnstad Mona 3.3.1965 

Kjøbstad Grete 25.6.1958 

Kristoffersen Arne 27.7.1953 

Lien Evi Mathilassi 6.10.1955 

Myroldhaug Camilla 7.9.1074 

Saur Lene 5.3.1970 

Skålien Kari 27.3.1951 

Sobun Malgorzata 23.7.1977 

Steinbakken Ann 3.8.1963 

Strømmen Tone 8.9.1952 

Sveen Sveen 18.11.1971 

 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne flere stemmemottakere ved behov. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Til ordinære valg kreves det at det skal være to stemmemottakere tilstede ved mottak av 

forhåndsstemmer, dersom stemmen ikke avlegges i konvolutt. Siden det kun vil være mulig å 

avlegge forhåndsstemme i konvolutt, faller kravet til to stemmemottakere bort. Det er behov 

for å bemanne opp med en person i Servicetorget i forhåndsstemmeperioden for å kunne ta i 

mot stemmer. 

 

Hvis det skal arrangeres forhåndsstemming på de videregående skolene, foreslås det at man 

bemanner med to personer pr. mottak selv om stemmen mottas i konvolutt. 
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Økonomiske forhold 

  

Det vil påløpe ekstra lønnsutgifter til en person i 37,5 timer i uke 21. 

Det er ikke avsatt budsjettmidler til folkeavstemming. Rådmannen vil komme tilbake til 

inndekning i forbindelse med politisk behandling av 1. tertial. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen foreslår at de personer som står oppført i forslag til vedtak oppnevnes som 

stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen, ambulerende stemmemottak og som 

stemmemottaker den 30. mai. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - opptelling og 

godkjenning av resultat.  

 

Arkivsaksnr.: 16/1499   Arkiv: 010  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/16 Valgstyret 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Prøving og telling av forhåndsstemmer, ambulerende stemmegivninger og 

brevstemmer delegeres valgstyrets sekretariat. 

2. Grovtelling den 30. mai utføres av de respektive stemmestyrene dersom det er avlagt 

minst 20 stemmer i kretsen. 

3. Valgstyrets sekretariat delegeres fullmakt til å organisere og gjennomføre fintelling. 

4. Valgstyret godkjenner eller forkaster tvilsomme stemmer. 

5. Valgstyret godkjenner resultatet av folkeavstemmingen. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ved denne folkeavstemming er det ikke mulighet til å benytte det elektroniske valgsystemet 

EVA, det er derfor nødvendig å ta i mot forhåndsstemmer i konvolutt. 

  

Før avkrysningsmanntallene kan leveres ut til kretsene må alle stemmegivninger krysses av. 

Det betyr at stemmegivningene må prøves i løpet av uke 21, og sluttføres innen søndag 22. 

mai. Dersom det skal være tillatt med brevstemmer, må det legges til side 20 konvolutter 

(hemmelig valg). Disse telles sammen med sendt innkommende mandag 30. mai. 

Stemmekretsene har som oppgave å grovtelle sedlene ved ordinære valg. Det er naturlig at 

denne praksisen videreføres ved folkeavstemmingen. Grovtellingen skal starte så snart 

valglokalet stenger. Deretter transporteres sedler til rådhuset. Tellekorps fra administrasjonen 

vil forestå fintelling av resultatet.  

 

Valgstyret vurderer og godkjenner eller forkaster tvilsomme stemmegivninger.  

Når alle sedler er talt opp og valgstyret har godkjent/forkastet tvilsomme stemmer, 

godkjenner valgstyret resultatet. 

  

Økonomiske forhold 

  

I og med at det er valgt å avholde forhåndsstemming, vil lønnskostnadene til 

forberedelser/gjennomføring/opptelling være betydelige. Det er valgdeltakelsen som avgjør 

hvor høye utgiftene vil bli. Som nevnt i sak om fastsettelse av tidspunkt for gjennomføring av 

avstemming er lønnskostnadene anslått til å være rundt kr 150 000,-. Om lag halvparten av 

dette er utgifter til forhåndsstemming. 

 

Det er ikke satt av midler i budsjettet til folkeavstemming. Inndekning av kostnadene vil 

rådmannen komme tilbake til i forbindelse med behandlingen av 1. tertial. 



  Sak 6/16 

 

 Side 14   

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune følger valglovens bestemmelser og tidligere 

praksis ved ordinært valg. Rådmannen anbefaler at forslag til vedtak godkjennes. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - avlønning av 

stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere  

 

Arkivsaksnr.: 16/1502   Arkiv: 010  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/16 Valgstyret 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeider avlønnes på samme måte som til Kommunestyre- 

og Fylkestingsvalget 2015. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ved fjorårets kommunestyre- og fylkestingsvalg ble stemmestyremedlemmer og 

valgmedarbeidere avlønnet på følgende måte: 

 

 stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en 

godtgjørelse på kr 200,- pr arbeidet time 

 stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 2 000,- for merarbeid og ansvar. 

 jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på helg, og etter 7.5 timer på 

hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen 

 stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som har arbeidet i kommunen, men har 

gått av med pensjon, avlønnes med «pensjonistavlønning» i henhold til gjeldende 

tariff 

 bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser 

 tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende 

godtgjørelsesreglement 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at man avlønner stemmestyremedlemmer/valgmedarbeider på samme 

måte som ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015. 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - stemmestyrer  

 

Arkivsaksnr.: 16/1526   Arkiv: 010  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/16 Valgstyret 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det delegeres til valgstyrets sekretariat å oppnevne medarbeidere til å forestå den praktiske 

gjennomføringen av folkeavstemmingen. 

 

Beskrivelse av saken 

 

For å avvikle kretsvis folkeavstemming må det oppnevnes medarbeidere til å forestå den 

praktiske gjennomføringen. Det bør så langt som mulig benyttes stemmestyremedlemmer og 

valgmedarbeidere som har deltatt i tidligere valggjennomføringer, da de har nødvendig 

kompetanse og erfaring. Gjennomføringen er ikke regulert i lov og avtaleverk.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ingen formelle regler for gjennomføring av folkeavstemming, men rådmannen 

anbefaler at man benytter personer som har deltatt på ordinært valgting. Disse har ikke behov 

for omfattende opplæring, da de allerede har nødvendig kompetanse. 

 

På grunn av knappe tidsfrister anbefaler rådmannen at valgstyret delegerer til sekretariatet å 

finne tilstrekkelige antall personer som er nødvendig for å forestå den praktiske avviklingen 

av avstemmingen ut på det enkelte stemmested. 

 

 

 Ringerike kommune, 31.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgstyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/1383-1   Arkiv: 010  

 

Folkeavstemming om kommunereformen. 

Delegasjon av myndighet etter kommuneloven. 
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av 

folkeavstemmingen i forbindelse med kommunereformen. 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er 

nødvendig for en effektiv saksbehandling og gjennomføring av avstemmingen. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunelovens bestemmelser om delegering kommer til anvendelse. Delegeringsadgangen 

omfatter enkelte saker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning jf. 

kommunelovens § 10 nr 4 og § 23 nr 4 

 

Kari Véien Denné (leder) 

Evi Mathilassi Lien (nesteleder) 

Henning Sveen (IKT) 

Arild Andresen(teknisk) 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at valgstyrets sekretariat gis fullmakt til å forestå den praktiske 

avviklingen av folkeavstemmingen, og ta avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

 

 

 Ringerike kommune, 01.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 



... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgstyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/1388-1   Arkiv: 010  

 

Folkeavstemming kommunereformen - kommunesammenslåing - 

Fastsettelse av tidspunkt for gjennomføring av avstemming  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Det avholdes forhåndsstemming på rådhuset/servicetorget i perioden mandag 23. mai 

til og med fredag 27. mai i tidsrommet 08:00 til 15:30. 

2. Det avholdes forhåndsstemming på Hønefoss videregående skole og Ringerike 

videregående skole i løpet av uke 21. Valglokalet holder åpent en dag i fire timer. 

3. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til fredag 30. mai klokken 

15:00. 

4. Det avholdes folkeavstemming i de ni valgkretsene mandag 30. mai fra klokken 15 

til klokken 21. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er ikke lovregulert hvordan folkeavstemminger skal gjennomføres, men kommuner som 

allerede har gjennomført folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen har etter 

vår kjennskap fulgt reglene for ordinære valg, så langt det er praktisk mulig. 

 

Ved ordinære valg skal det alltid være minst to stemmemottakere tilstede samtidig, og 

stemmestyret skal bestå av minst tre personer. 

 

Ordførerne og rådmennene i Hole, Jevnaker og Ringerike har besluttet at det skal avholdes 

forhåndsstemmegivning fra og med mandag 23. mai til og med 27. mai. Selve 

avstemmingen skal foregå mandag 30. mai. 

 

Ved denne avstemmingen vil det ikke være mulig å benytte EVA (det elektroniske 

valgsystemet). Det innebærer at forhåndsstemmegivninger må avlegges i konvolutt og 

prøves på samme måte som fremmedstemmegivninger. Konsekvensen er at hele prosessen 

blir omfattende og krever ekstra ressurser. 

 

For å få en god og sikker gjennomføring foreslås det at forhåndsstemmemottak blir i 

åpningstiden på servicetorget/rådhuset i uke 21. 



Dersom 16- og 17- åringer skal gis stemmerett foreslås det at man oppretter 

forhåndsstemmemottak på Hønefoss og Ringerike videregående skole. Det bør være 

tilstrekkelig at mottaket etableres en dag i fire timer pr. skole. 

 

Det bør være anledning til å søke om ambulerende stemmegivning på grunn av 

sykdom/uførhet. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning foreslås satt til fredag 20. 

mai. Videre bør det gis anledning til å avgi brevstemme. Det foreslås at det utarbeides en 

mal som legges ut på kommunens nettside og facebookside.  

 

Det foreslås at brevstemmer som mottas etter klokken 17 mandag 30. mai forkastes som for 

sent innkommet. 

 

Erfaringer fra andre kommuner viser at man i mange kommuner har valgt å holde 

stemmestedene åpne på ettermiddag/kveld. Dette gjelder de kommunene som ikke avholdt 

avstemming i forbindelse med fjorårets kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

 

Rådmannen foreslår at man holder valglokalene åpne mandag 30. mai fra klokken 15 til 

klokken 21. 

 

 

Økonomiske forhold 

  

HR-avdelingen beregnet lønnskostnadene i forbindelse med fjorårets valg. I beregningen 

under er det tatt utgangspunkt i den timelønnen som da ble brukt. Det vil være behov for å 

bemanne forhåndsstemmemottaket på rådhuset med kun en person. Dette fordi resepsjonen 

allerede er bemannet med en person. Hvis man bemanner opp med en person i nåværende 

åpningstid vil kostnadene beløpe seg til rundt kr 15 500,-. 

  

Skolevalg vil koste omlag kr 13 000,-. Dette inkluderer lønn for 2*2 personer i fire timer. 

 

Kostnader til bemanning av valglokaler på folkeavstemmingsdagen og opptelling av 

resultatet vil være omlag kr 160 000,-. Det er da beregnet to personer pr rode, to personer til 

fremmedstemmer og en person som fungerer som valg-vert i hver krets. Til opptellingen er 

det beregnet en bemanning på 15 personer. 

 

Kostnader til bespisning av valgmedarbeidere vil være ca kr 25 000,-. 

 

Totalt vil lønnskostnader og kostnader til bevertning komme på rundt ca kr 200 000,-. 

 

Dersom vi innvilges elektronisk manntall, vil bemanningen ute i valglokalene kunne 

reduseres. På nåværende tidspunkt har vi ikke fått tilbakemelding på vår forespørsel om 

dette, slik at vi må planlegge med at det kun gis tillatelse til å bruke papirmanntall. 

 

Det er ikke avsatt midler til folkeavstemming i årets budsjett. Finansieringen av valget vil 

rådmannen komme tilbake til i forbindelse med behandlingen av 1. tertial. 

 

 

 

 



 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er tilstrekkelig å etablere ett forhåndsstemmested, med unntak at de 

to videregående skolene dersom 16- og 17 åringer skal gis stemmerett. 

 

Siden kommunen sannsynligvis ikke får elektronisk manntall mener rådmannen at det er 

nødvendig å avholde valg i samtlige valgkretser. Dette er spesielt viktig med tanke på 

fremmedstemmer og opptelling.  

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgstyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1461-1   Arkiv: 010  

 

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing – Utforming 

av stemmesedler  
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 det produseres en stemmeseddel med mulighet for å krysse av for ja eller nei til 

sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike. 

 dersom velgeren ikke har krysset, telles seddelen som en blank stemme 

 dersom velgeren har satt kryss i begge ruter skal seddelen forkastes 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det vil være behov for produsere om lag tyvetusen stemmesedler til folkeavstemmingen, 

dersom man velger 1 seddel som velgeren krysser på. Seddelen bør ha samme kvalitet og 

utforming som til de ordinære valg. 

 

Det foreslås at seddelen har sort bakside med rute for stempel. På innsidenes venstre side 

trykkes det informasjon om hvordan man stemmer, og på andre siden gis velgeren to valg: 

 

Ja, jeg ønsker sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike    

 

Nei, jeg ønsker ikke sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike 

 

 

Det foreslås at seddelen telles som en blank stemmeseddel dersom det ikke er krysset i noen 

av rutene, og at stemmeseddelen forkastes dersom det er krysset av i begge ruter. Dette kan 

stå forklart på seddelens venstre innside. Det må også produseres sedler i blindeskrift.  

 

Det bør vurderes om det skal sendes ut valgkort. Valgkortet vil inneholde informasjon 

hvilken stemmekrets velgerne tilhører, samt til hvilken tid man kan avlegge stemme. 

Dersom velgeren har med seg valgkort til forhåndsstemmingen eller ved oppmøte i fremmed 

krets, vil kortet forenkle arbeidet ved prøving av stemmegivningen. Funksjonæren vil da 

slippe å lete opp manntallsnummer og linjenummer i avkryssningsmanntall. 

Alternativt må bemanningen i helgen i uke 21 økes, slik at alle stemmegivninger er ferdig 

prøvd før mandag 30. mai. 

X 

X 



 

Økonomiske forhold 

 

Andvord var leverandør av stemmesedler til valget i 2015. Vi har mottatt priser på sedler og 

valgkort: 

 

Tjue tusen sedler i sort farge koster kr 9 000,-  

Valgkort inkludert porto koster kr 121 000,-  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at man benytter en stemmeseddel som gir velgeren muligheten til å 

stemme ja/nei/blankt. Å benytte en seddel er kostnadsbesparende, men kan bety at 

opptellingstiden blir noe lengre.  

 

Erfaringsmessig vet man at det er mange velgere som ikke tar med seg valgkortet, spesielt 

når de skal forhåndsstemme. Det er ikke satt av midler til gjennomføring av 

folkeavstemming i budsjettet. Inndekning for utgiftene vil rådmannen komme tilbake til i 

forbindelse med behandlingen av 1. tertial. Utgiftene til valgkort er på kr 120 000,- hvis man 

tar utgangspunkt i tjue tusen stemmeberettigede.  

 

Lønnskostnader for ekstra bemanning for prøving av stemmegivninger er krevende å 

beregne, da antall stemmegivninger vil avgjøre hvor lang tid man bruker. Rådmannen antar 

at lønnskostnadene til ekstra bemanning uansett ikke vil komme opp i samme beløp som 

kostnadene til produksjon og utsendelse av valgkort. 

 

Informasjonen på valgkortet om tidspunkter for stemming kan velgeren få via annonsering i 

avisen og på nett. 

 

Rådmannen anbefaler at man ikke sender ut valgkort i forbindelse med folkeavstemmingen. 

 

Vedlegg 

 

Mal stemmeseddel 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgstyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/1487-1   Arkiv: 010  

 

Folkeavstemming kommunereformen - kommunesammenslåing - 

Manntall  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 skjæringsdato for produksjon av manntall i forbindelse med folkeavstemming settes 

til 1. mai 2016.  

 det benyttes kretsvistmanntall med rodeinndeling, der det er nødvendig. 

 16 og 17 åringer gis stemmerett til folkeavstemmingen. 

 valgstyret avgjør søknader om innføring i manntallet. 

 klager på valgstyrets beslutninger avgjøres av kommunestyret. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Skatteetaten gir kommunen tillatelse til å få manntall til bruk ved folkeavstemming. 

Når tillatelse er gitt sendes det beskjed fra skatteetaten til Evry som produserer manntallet til 

kommunen. For å produsere manntallet trenger EVRY opplysninger om skjæringsdato, 

leveringsdato og om det skal være kretsvis avkryssningsmanntall eller ikke. Dersom vi ikke 

får tillatelse til å benytte elektronisk avkryssningsmanntall har vi behov for ni kretsvise 

manntall med rodeinndelinger i syv av kretsene. Fordi man har bestemt at det skal være 

forhåndsstemming, må alle stemmegivninger avlagt i uke 22 prøves før mandag 30. mai. 

 

Andre kommuner har valgt en skjæringsdato som ligger tre til fire uker før avviklingen av 

folkeavstemmingen. Dette fordi manntallet må legges ut til offentlig ettersyn i minst to uker. 

Det vil derfor være naturlig at skjæringsdato settes til 1. mai. Søknader om innføring i 

manntallet eller retting av feilføring foreslås avgjort av valgstyret. Den som vil innføres i 

manntallet må da sende skriftlig søknad om dette til valgstyret, som så avgjør hvorvidt 

søknaden skal imøtekommes eller ikke. Klage på valgstyrets avgjørelse foreslås avgjort av 

kommunestyret. 

 

Valgstyret må avgjøre om 16- og 17 åringer skal gis stemmerett før manntallet bestilles fra 

EVRY. Manntallet må bestilles senest 4. april for at vi skal være sikret levering i 

begynnelsen av mai måned. 



Manntallet leveres på fil i PDF-format og skrives ut av kommunen. 

 

 

Økonomiske forhold 

  

Evry opplyser at kostnadene i forbindelse med produksjon av manntall er kr 8 300,-. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at man gir 16- og 17 åringer stemmerett til folkeavstemmingen og at 

skjæringsdato ikke settes senere enn 1. mai, for å sikre at manntallet blir levert tidsnok til at 

det kan legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgstyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1498-1   Arkiv: 010  

 

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - 

oppnevning av forhåndsstemmemottakere  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Som stemmemottaker til folkeavstemmingen oppnevnes: 

 

ETTERNAVN FORNAVN F.DATO 

Aslesen Marit 1.3.1947 

Bakken Grethe 1.11.1954 

Bjerke Nita V. 20.4.1956 

Bjerkås Trude 8.11.1971 

Denné Kari Véien 11.2.1968 

Hatten Jan 15.4.1965 

Ildjarnstad Mona 3.3.1965 

Kjøbstad Grete 25.6.1958 

Kristoffersen Arne 27.7.1953 

Lien Evi Mathilassi 6.10.1955 

Myroldhaug Camilla 7.9.1074 

Saur Lene 5.3.1970 

Skålien Kari 27.3.1951 

Sobun Malgorzata 23.7.1977 

Steinbakken Ann 3.8.1963 

Strømmen Tone 8.9.1952 

Sveen Sveen 18.11.1971 

 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne flere stemmemottakere ved behov. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

 



 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Til ordinære valg kreves det at det skal være to stemmemottakere tilstede ved mottak av 

forhåndsstemmer, dersom stemmen ikke avlegges i konvolutt. Siden det kun vil være mulig 

å avlegge forhåndsstemme i konvolutt, faller kravet til to stemmemottakere bort. Det er 

behov for å bemanne opp med en person i Servicetorget i forhåndsstemmeperioden for å 

kunne ta i mot stemmer. 

 

Hvis det skal arrangeres forhåndsstemming på de videregående skolene, foreslås det at man 

bemanner med to personer pr. mottak selv om stemmen mottas i konvolutt. 

 

Økonomiske forhold 

  

Det vil påløpe ekstra lønnsutgifter til en person i 37,5 timer i uke 21. 

Det er ikke avsatt budsjettmidler til folkeavstemming. Rådmannen vil komme tilbake til 

inndekning i forbindelse med politisk behandling av 1. tertial. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen foreslår at de personer som står oppført i forslag til vedtak oppnevnes som 

stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen, ambulerende stemmemottak og som 

stemmemottaker den 30. mai. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgstyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/1499-1   Arkiv: 010  

 

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - opptelling 

og godkjenning av resultat.  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Prøving og telling av forhåndsstemmer, ambulerende stemmegivninger og 

brevstemmer delegeres valgstyrets sekretariat. 

2. Grovtelling den 30. mai utføres av de respektive stemmestyrene dersom det er avlagt 

minst 20 stemmer i kretsen. 

3. Valgstyrets sekretariat delegeres fullmakt til å organisere og gjennomføre fintelling. 

4. Valgstyret godkjenner eller forkaster tvilsomme stemmer. 

5. Valgstyret godkjenner resultatet av folkeavstemmingen. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ved denne folkeavstemming er det ikke mulighet til å benytte det elektroniske valgsystemet 

EVA, det er derfor nødvendig å ta i mot forhåndsstemmer i konvolutt. 

  

Før avkrysningsmanntallene kan leveres ut til kretsene må alle stemmegivninger krysses av. 

Det betyr at stemmegivningene må prøves i løpet av uke 21, og sluttføres innen søndag 22. 

mai. Dersom det skal være tillatt med brevstemmer, må det legges til side 20 konvolutter 

(hemmelig valg). Disse telles sammen med sendt innkommende mandag 30. mai. 

Stemmekretsene har som oppgave å grovtelle sedlene ved ordinære valg. Det er naturlig at 

denne praksisen videreføres ved folkeavstemmingen. Grovtellingen skal starte så snart 

valglokalet stenger. Deretter transporteres sedler til rådhuset. Tellekorps fra 

administrasjonen vil forestå fintelling av resultatet.  

 

Valgstyret vurderer og godkjenner eller forkaster tvilsomme stemmegivninger.  

Når alle sedler er talt opp og valgstyret har godkjent/forkastet tvilsomme stemmer, 

godkjenner valgstyret resultatet. 

  

 

 



Økonomiske forhold 

  

I og med at det er valgt å avholde forhåndsstemming, vil lønnskostnadene til 

forberedelser/gjennomføring/opptelling være betydelige. Det er valgdeltakelsen som avgjør 

hvor høye utgiftene vil bli. Som nevnt i sak om fastsettelse av tidspunkt for gjennomføring 

av avstemming er lønnskostnadene anslått til å være rundt kr 150 000,-. Om lag halvparten 

av dette er utgifter til forhåndsstemming. 

 

Det er ikke satt av midler i budsjettet til folkeavstemming. Inndekning av kostnadene vil 

rådmannen komme tilbake til i forbindelse med behandlingen av 1. tertial. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune følger valglovens bestemmelser og tidligere 

praksis ved ordinært valg. Rådmannen anbefaler at forslag til vedtak godkjennes. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgstyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/1502-1   Arkiv: 010  

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - avlønning 

av stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeider avlønnes på samme måte som til Kommunestyre- 

og Fylkestingsvalget 2015. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Ved fjorårets kommunestyre- og fylkestingsvalg ble stemmestyremedlemmer og 

valgmedarbeidere avlønnet på følgende måte: 

 

 stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en 

godtgjørelse på kr 200,- pr arbeidet time 

 stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 2 000,- for merarbeid og ansvar. 

 jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på helg, og etter 7.5 timer på 

hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen 

 stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som har arbeidet i kommunen, men har 

gått av med pensjon, avlønnes med «pensjonistavlønning» i henhold til gjeldende 

tariff 

 bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser 

 tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende 

godtgjørelsesreglement 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at man avlønner stemmestyremedlemmer/valgmedarbeider på samme 

måte som ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015. 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Trude Bredal Steinmo 



saksbehandler: Kari Véien Denné 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



SAKSFRAMLEGG 
  

Valgstyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/1526-1   Arkiv: 010  

 

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - 

stemmestyrer  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Det delegeres til valgstyrets sekretariat å oppnevne medarbeidere til å forestå den praktiske 

gjennomføringen av folkeavstemmingen. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

For å avvikle kretsvis folkeavstemming må det oppnevnes medarbeidere til å forestå den 

praktiske gjennomføringen. Det bør så langt som mulig benyttes stemmestyremedlemmer og 

valgmedarbeidere som har deltatt i tidligere valggjennomføringer, da de har nødvendig 

kompetanse og erfaring. Gjennomføringen er ikke regulert i lov og avtaleverk.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ingen formelle regler for gjennomføring av folkeavstemming, men rådmannen 

anbefaler at man benytter personer som har deltatt på ordinært valgting. Disse har ikke 

behov for omfattende opplæring, da de allerede har nødvendig kompetanse. 

 

På grunn av knappe tidsfrister anbefaler rådmannen at valgstyret delegerer til sekretariatet å 

finne tilstrekkelige antall personer som er nødvendig for å forestå den praktiske avviklingen 

av avstemmingen ut på det enkelte stemmested. 

 

 

 Ringerike kommune, 31.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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