Trondheim kommune

Saksframlegg
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011- FASTSETTING AV VALGDAG
Arkivsaksnr.: 10/17628
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak/innstilling:
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 avholdes 1 dags valg mandag 12.09.2011.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Valgdagen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ble i statsråd 16.04.10 fastsatt til mandag
12.9.2011. I henhold til valgloven av 28.06.2002 § 9-2-2 skal bystyret selv fastsette valgdag, eventuelt
valgdager, da valgloven gir mulighet for å holde valg også på søndagen før den offisielle valgdagen. Et slikt
vedtak kan etter loven fattes som mindretallsvedtak:
§ 9-2. Fastsetting av valgdag
(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag.
(2) Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, 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.

Tilrettelegging i forbindelse med kommunestyre - og fylkestingsvalget i 2011:
• Fra og med valget i 2009 er det 39 valglokaler i Trondheim åpne fra kl 0900 til kl 21.00.
• Bemanning og antall stemmeavlukker på stemmesteder der det var forventet kødannelser blir
tilpasset kretsens størrelse.
• I 5 uker før valget vil det være 6 mottakssteder for forhåndsstemming i Trondheim (biblioteket).
Den siste uka vil det være ytterligere 4 mottakssteder hvorav to kjøpesenter.
Søndagsvalg:
Fordeler:
Hensikten med å gjennomføre søndagsvalg er å gi innbyggerne bedre tilbud og service. Ifølge Ot.prp. nr.
32 (2008-2009) var det søndagsvalg i 207 kommuner i 2007. De fleste oppgir tradisjon og hensyn til
studenter og pendlere som årsak til at de gjennomfører søndagsvalg. I 2009 var tilsvarende tall 204 ifølge
KRDs nettsider.
To-dagers valg kan bidra til å redusere eventuell kødannelse, noe som har en tendens til oppstå de siste
timene før de største valglokalene stenger.
Ulemper:
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Den viktigste ulempen er kostnadene. Merutgifter vil i hovedsak være lønnsutgifter, og noe til servering.
Utgiftene i forbindelse med søndagsvalg vil, dersom søndagsvalg gjennomføres, tilsvare utgiftene for
valgdagen, dvs kr 2,3 mill.
KRD har etter evaluering av valget 2009 jfr høringsnotat ”Evaluering av valget 2009. Forslag til endringer i
valgloven” konkludert med at forskning ikke kan dokumentere at det er noen klar sammenheng mellom
valgdeltakelse og to-dagers valg. KRD vektlegger i samme dokumentet at det som anses å ha verdi er å
gjøre valget mest mulig tilgjengelig for velgerne. Det påpekes at to-dagers valg krever en del ekstra
ressurser, både personalmessig, organisatorisk og økonomisk og erfaringer fra kommuner som har
gjennomført to-dagers valg viser at det har vært en utfordring i kommunene å få bemannet alle valglokalene
i to dager.

Kostnader:
I budsjettet for 2009 var avsatt kr 6,2 mill til valggjennomføring hvorav kr 2,3 mill til gjennomføring av
valgdagen 14.09. Regnskapet viste at avsatt beløp til valgdag var tilstrekkelig, men at bl.a økning i antallet
forhåndsstemmer (1/3 av velgerne forhåndsstemte) førte til en utgiftsøkning. Valget i 2009 fikk derfor en
samlet kostnad på kr 6,9 mill. Behovet for økt ramme var omtalt i økonomiplanen for 2010-2013 og vil
også bli omtalt i planen for 2011-2014.
Det er liten grunn til å anta at antallet velgere som forhåndsstemmer, vil bli redusert. Det anses derfor som
svært kostnadskrevende å ha todagers valg da utgiften til gjennomføring av valgdager da vil øke fra 2,3 mill
til 4,6 mill.
Vurdering
Best mulig tilgjengelighet og service overfor innbyggerne er målet, innenfor de midler man har til rådighet.
Trondheim kommune har, slik også KRD anbefaler, i de siste valg satset på forhåndsstemming som en
bedring av tilbudet til velgerne. Forhåndsstemmingsmulighetene er godt tilrettelagt og etter hvert godt kjent.
For de aller fleste som er forhindret fra å avgi stemme på valgdagen vil dette være et tilfredsstillende tilbud.
På selve valgdagen ble tilbudet i 2009 utvidet med 4 stemmesteder i forhold til tidligere valg, og det var
liten kødannelse.
Konklusjon
Det tilrås at kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 avholdes som 1 dags valg mandag 12.09.2011
med åpningstid tilsvarende det departementet fastsetter som maksimal åpningstid.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 03.08.2010

Kari Aarnes
Leder for Bystyresekretariatet
Øyvind Øyen
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Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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