Trondheim kommune

Saksframlegg
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 - FASTSETTING AV VALGDAG
Arkivsaksnr.: 08/21653
Forslag til innstilling:
Ved stortings- og sametingsvalget i 2009 avholdes 1 dags valg mandag 14.09.2009.
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Valgdagen ved stortingsvalget og sametingsvalget 2009 ble i statsråd 18.4.08 fastsatt til mandag
14.9.2009. 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.

Tilrettelegging i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2009:
• Ved valget i 2005 var alle 35 valglokalene i Trondheim åpne fra kl 0900 til kl 2000.
Departementet har i en nylig fremlagt proposisjon foreslått å la valglokalene være åpne til kl 21.00
dersom kommunen ønsker det. Saken er ikke behandlet i Stortinget, men det er grunn til å tro det
blir vedtatt. I formannskapets høring i forhold til dette, er tilrådd å gå tilbake til åpningstid frem til kl
21.00 på valgdagen.
• Valgstyre i Trondheim har vedtatt å opprette 4 nye valgkretser, slik at det totale antall valglokaler i
2009 vil være 39.
• Bemanning økes på stemmesteder der det forventes kødannelser. Antall stemmeavlukker vil økes i
den grad budsjettet tillater det.
• I 5 uker før valget vil det være 6 mottakssteder for forhåndsstemming i Trondheim (biblioteket).
Den siste uka vil det være ytterligere 6 mottak.
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.
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:
Den viktigste ulempen er kostnadene. Merutgifter vil i hovedsak være lønnsutgifter, og noe til mat. Se
tabellen under. Utgiftene i forbindelse med søndagsvalg vil dersom søndagsvalg gjennomføres bli tilsvare
utgiftene for valgdagen dvs kr 2,3 mill.

Kostnader:
I budsjettet for 2009 er avsatt kr 6,2 til valggjennomføring som fordeles som følger:
Leie av elektronisk manntall og telling
Avtale om forhåndsstemming med
folkebiblioteket og NTNU
Godtgjøring forhåndsstemmemottak i uke 37
Prosjektinnleie
Mat og administrasjonskostnader valgdagen
14.09
Mannskap stemmesteder valgdagen 14.09
Utstyr til 4 nye valglokaler samt noe
fornyelse
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1 300 000
1 150 000
300 000
250 000
300 000
2 000 000
300 000
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Trondheim kommune
Uforutsette utgifter

600 000

Kostnadene ved valg tillater altså ikke todagers valg uten at det må til tilleggsbevilgning.
Vurdering
Best mulig tilgjengelighet og service overfor innbyggerne er målet, innenfor de midler man har til rådighet.
Trondheim kommune har i de siste valg satset på forhåndsstemming som en bedring av tilbudet til velgerne.
Forhåndsstemmingsmulighetene er for valget i 2009 utvidet i forhold til valget i 2007, og godt tilrettelagt.
For de aller fleste som er forhindret fra å avgi stemme på valgdagen vil dette være et tilfredsstillende tilbud.
På selve valgdagen vil tilbudet i 2009 utvides med ytterligere 4 stemmesteder i forhold til tidligere valg.
Videre vil bemanningen økes på stemmesteder der vi forventer kødannelser. Antall stemmeavlukker vil
også økes i den grad budsjettet tillater det. I sum mener vi dette vil gi en større bedring av tilgjengeligheten,
målt i forhold til utgiftene, enn hva 2-dagers valg vil gi.

Konklusjon
Det tilrås at stortings- og sametingsvalget i 2009 avholdes som 1 dags valg mandag 14.09.2009 med
åpningstid tilsvarende det departementet fastsetter som maksimal åpningstid.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 12.03.2009

Kari Aarnes
Leder for Bystyresekretariatet
Øyvind Øyen
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