Trondheim kommune

Saksframlegg
VALGLOVEN- DELEGERING AV MYNDIGHET
Arkivsaksnr.: 08/21653
Forslag til innstilling:
Bystyret delegerer til valgstyret, det vil si formannskapet satt som valgstyre, å ta beslutninger i hht
valglovens §§ 4.2 og 9.3.
Delegasjonen innarbeides i vedtatt delegeringsreglement for Trondheim kommune.
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Bakgrunn
Valgloven pålegger bystyret å avgjøre antall stemmekretser kommunen skal deles inn i og hvem som skal
sitte i stemmestyrene. Begge forhold kan i følge samme lov delegeres til valgstyret.
Valgstyret skal velges av bystyret.

Fakta
Valgloven § 4-1 lyder
Valgstyre
I hver kommune skal det være et valgstyre som velges av kommunestyret selv.
Valgloven §9-3 lyder:
Tid og sted for stemmegivningen
(1) Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal
deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars
i valgåret.
Valgloven § 4-2 lyder:
Stemmestyrer
Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer
administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer
til valgstyret.

Kommentarer:
I Trondheim er det tradisjon for at formannskapet også har rollen som valgstyre. At dette er tilfelle, er
presentert i egen sak i forkant av hvert valg. Det foreslås nå at det innarbeides i delegeringsreglementet
som en fast bestemmelse.
Antall innbyggere i Trondheim har økt. I evaluering av kommunestyre-og fylkestingsvalget 2007 ble bedt
om at det ble sett på muligheten til å øke antall valgkretser. Valgsekretariatet har av den grunn påbegynt en
kretsgrensevurdering. Temaet er drøftet med gruppelederne.
Det er 20 år siden forrige kretsgrenseendring. Når kretser skal endres kal bystyret vedta dette, om ikke
bestemmelsen er delegert til valgstyret. Det foreslås at valgstyret behandler slike endringer.
Det er viktig at en beslutning angående kretser tas så tidlig som mulig i forhold til avvikling av valg. Svært
mye av den øvrige planlegginga er avhengig av dette, som antallet som skal sitte i stemmestyret. Her kan
bystyret vedta å delegere til valgstyret å oppnevne medlemmer.

Konklusjon:
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Trondheim kommune
Å ha et fast valgstyre er ønskelig. Formannskapets rolle som valgstyret har fungert godt, og denne
ordningen bør være fast.

Beslutningsmyndighet i forhold til valglovens §§ 9-3og 4-2 foreslås lagt til valgstyret ved tidligere valg. Det
foreslås at dette gjøres til en permanent ordning. Det er er viktig å gi valgstyret et helhetlig ansvar for
avvikling av valg i samarbeid med valgsekretariatet/ Bystyresekretariatet. En innarbeidelse av
bestemmelser der det kreves at ansvar delegeres i kommunens delegeringsreglement er beste måte å
handtere dette på. De delegeringer bystyret inviteres til å beslutte, foreslås innarbeidet som eget punkt i
reglementet.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 22.07.2008

Rita Ottervik
ordfører

Kari Aarnes
Leder for Bystyresekretariatet

Vedlegg: Saksprotokoll fra bystyrets sak 113/06
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