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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Kommune – og fylkestingsvalget 2015 avholdes en dag.
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Valgstyret

Kommunestyret

Saksopplysninger:
Valgdagen er fastsatt til mandag 14. september 2015.
Ihht valgloven § 9-2 (2) kan kommunestyret selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene
(dvs. 12 stemmer) vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også
søndagen før den offisielle valgdagen.
Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.
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. Ihht til
valgloven § 8-1 (1) kan velgerne avgi forhåndsstemme fra 10. august valgåret.

Det er kommunen, ved valgstyret har ansvar for forhåndsstemmemottak og som bestemmer
hvor det skal mottas forhåndsstemmer. Det vil på et senere tidspunkt bli fremmet sak til
valgstyret angående dette.
I Askøy kommune har det vært mulig å avgi forhåndsstemming både ved kundetorget samt
helse- og sosialinstitusjoner. Ved stortingsvalget i 2013 tok vi i tillegg imot forhåndsstemmer på
Ramsøy, Herdla og Skråmestø, hvor en hadde “åpent” 2 timer en ettermiddag siste uken før
valgdagen. Videre hadde vi forhåndsstemmemottak på Askøy videregåendeskole 2 timer en
skoledag i siste uken før valgdagen.
Videre er det mulighet for å avgi tidligstemme, jf. valgloven.
Ordningen er hjemlet i valgloven § 8-1 (4) med følgende ordlyd:
“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.”
Tidligstemmegivningen 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.
Merkostnader med valg også på søndag anslås til ca 80.000 kr (ingen bevertning, eller ekstra
vaktmestertjenester medregnet.)
Vurdering:
Antall forhåndsstemmer har vært sterkt økende. Ved kommunevalget i 1991 var antallet 415,
ved kommunevalget 2007 var tallet 2280, ved stortingsvalget 2009 var tallet 3459 (inkludert 50
tidligstemmer), kommunevalg 2011 var tallet 2610 og ved siste stortingsvalg var tallet 4170.
Oppsummert har vi følgende muligheter til å avgi stemme:
 Tidligstemme
 Forhåndsstemme
 Ambulerende stemmemottak for syke og uføre (etter henvendelse)
 Alle helse- og sosialinstitusjoner
 Askøy videregående skole
 Valgdagen
Det er valgstyret som for hvert valg vedtar åpningstidene i valglokalene. Tradisjonelt har Askøy
hatt den lengst tillatte åpningstiden i alle valglokalene i kommunen, dvs. fra 09:00 – 21:00.
Forhåndsstemmemottaket i kundetorget har hatt langåpent til klokken 18:00 siste uke før
valget, samt lørdagsåpent nest siste lørdag før valgdagen, noe valgstyret vil vurdere å utvide, for
eksempel til to lørdager.
Rådmannen mener at valglovens bestemmelser mht forhåndsstemmegivningen er slik at alle
som ønsker det har anledning å avgi stemme, selv om de skulle være forhindret på selve
valgdagen, mandag 14. september 2015.
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