Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - En eller to dagers valg

Saksfremlegg
Utvalg
Valgstyret

Utvalgssak
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Kommunestyret
Saksbehandler: Else Gammelsrød

Arkivsaknr.: 2018/2768-4

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes én dag, mandag 9. september 2019.
Åpningstid kl. 09:00 til 21:00.

SAMMENDRAG
Valgloven § 9-2 Fastsetting av valgdag.
Valgdagen skal fastsettes til en mandag, men kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller
flere steder i kommunen holdes valg også på søndag før den offisielle valgdagen.
Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: Valgstyret

Videre saksgang: Valgsekretariatet følger kommunestyrets vedtak.

Saksopplysninger:
I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til
mandag 9. september 2019.
Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i
vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019.
Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes, budsjett for
2019.

Merkostnader med valg også på søndag anslås til ca. 80 000kr for godtgjørelse til
valgmedarbeidere, stemmestyrene og administrasjonsberedskap. I tillegg kommer bevertning
og ekstra vaktmestertjenester.
I en årrekke har Askøy kommune hatt valg over en dag. Begrunnelsen for dette har blant annet
vært at velgerne i større grad benytter seg av muligheten til å avgi forhåndsstemme. Av
valgloven § 8-1 (1) følger det at velgerne kan avgi forhåndsstemme fra 10. august i valgåret.
Velgerne kan videre med hjemmel i valgloven § 8-1 (4) avgi tidligstemme. Bestemmelsen lyder:
«Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan
avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til
kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august
i valgåret.»
Tidligstemmegivning er altså ment som en ordning for de som ikke har anledning til å
forhåndsstemme innenfor den ordinære perioden eller på valgtinget. Det kreves imidlertid ikke
at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å
stemme på valgdagen.
Det er kommunen, ved valgstyret, som har ansvaret for forhåndstemmemottak og som
bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer. Det vil på et senere tidspunkt bli fremmet
sak til valgstyret angående dette.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avga 2 524 personer forhåndsstemme. 31 av disse
var tidligstemmegivninger. Ved Stortingsvalget 2017 avga 5 686 forhåndsstemme. 87 av disse
var tidligstemmegivninger.
Vurdering:
Det er valgstyret som for hvert valg vedtar åpningstidene i valglokalene. Tradisjonelt har Askøy
hatt den lengst tillatte åpningstiden i alle valglokalene i kommunen, det vil si fra 09:00 – 21:00.
Forhåndsstemmemottaket i kundetorget har hatt langåpent til klokken 18:00 siste uken før
valget, samt lørdagsåpent nest siste lørdag før valgdagen.
Rådmannen mener at kommunen har lagt godt til rette for forhåndsstemming, og det kan se ut
som velgerne i økende grad ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er derfor ikke grunn
til å endre den etablerte ordningen Askøy kommune har med en dags valg.
Folkehelseperspektiv:
Økonomi:
Valgavvikling over to dager gir en merkostnad på ca 100.000 kroner i forhold til valg èn dag.

Kleppestø, 28.09.2018
Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef stab

