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Utvalg
Fellesnemnda Nye Molde kommune

Møtedato

Prosjektrådmannens forslag til vedtak
1. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber prosjektrådmannen ta med synspunkter
fra drøftingen i videre saksbehandling.
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak fremdriftsplanen slik den ligger i
saken.

Saksopplysninger
I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til
mandag 9. september 2019, og valget skal gjennomføres som om
kommunesammenslåingen allerede har funnet sted.
Det er opprettet en delprosjektgruppe for valg 2019 som hadde oppstart april 2018. Denne
gruppen har ansvar for å planlegge valget i 2019. Delprosjektet forutsettes ferdigstilt innen
november 2018. Prosjektgruppen har kartlagt hvordan valg er organisert i den enkelte
kommune ved tidligere valg. Mandat og kartleggingsrapport ligger vedlagt.
Denne drøftingssaken gir en overordnet oversikt over rammebetingelser og organisering av
valget. Omfanget av forhåndsstemmetilbudet, kretsendringer, antall valgdager er i denne
sammenheng sentrale problemstillinger. Fordeler og ulemper knyttet til ulike politiske
prioriteringer drøftes i denne saken. Til slutt i saken er det angitt en samlet oversikt over
hvilke saker som vil bli fremlagt til politisk behandling.

Rammebetingelser og organisering – felles valgstyre
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fremmet lovendringsforslag med
innvirkning på kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. Forskrift om gjennomføring av
valg til kommunestyrer i 2019 trådte i kraft fra 02.05.2018. Forskriften bestemmer blant annet
at fellesnemnda utpeker et felles valgstyre. Det betyr at den myndighet som etter valgloven
tidligere var tillagt det enkelte kommunestyre flyttes til fellesnemnda. En egen sak for
oppnevning av valgstyre er fremmet til fellesnemnda for nye Molde kommune.
Rammebetingelser og organisering – budsjett

Valget skal gjennomføres som et felles valg for den nye kommunen. Ved valget i 2019 er det
fellesnemnda som er ansvarlig for gjennomføringen, samt kostnad og budsjett. Hvordan
dette skal gjøres i praksis i sammenheng med nye Moldes budsjett for 2019 og forholdet til
hver kommune må en komme tilbake til i samråd med prosjektleder og rådmennene i
basiskommunene. Det presiseres at det ikke er avsatt budsjettmidler til valg i engangsstøtten
til nye Molde kommune. For en effektiv logistikk foreslås det at alt materiell samlokaliseres
slik at klargjøring, pakking og distribusjon skjer fra et sentralt lager. Gjennomgang av
materiell og etablering av et felles valglager er derfor blant de oppgaver som må
gjennomføres. Av den årsak er det nødvendig å bevilge økonomiske midler i forbindelse med
1. tertial 2019. Størst konsekvens får dette for årsbudsjettet 2019.
Kostnaden for valggjennomføringen i 2019 vil avhenge av vedtakene som fattes av
fellesnemnda og valgstyret. Eksempler på denne type kostnadsdrivere er blant annet antall
valgdager, kretser og eventuelle tiltak for å øke valgdeltakelsen.
Når man legger budsjetteringen for 2017-valget til grunn har Nye Molde et samlet
valgbudsjett på 1,05 millioner kroner (Midsund 100 000, Molde 850 000 og Nesset 100 000).
Det må tas høyde for at kostnadene ved valget i 2019 blir høyere enn den samlede
kostnaden av valget i 2015, da gjennomføring av kommunestyrevalg er dyrere enn
stortingsvalg. Nye Molde må for eksempel selv bekoste trykking av stemmesedler. Endelig
opptelling, kandidatkåring og slengeroppgjør blir utført med bruk av skannere. Molde
kommune har hatt egen opptellingssentral med skanning av stemmesedler og elektronisk
registrering av endringer på sedler.
Molde kommune innførte elektronisk kryss i manntall ved stortingsvalget 2017.
Midsund og Nesset kommuner har til nå ikke gjennomført valg med bruk av elektronisk kryss
i manntall. Dersom en tar høyde for at nye Molde kommune gjennomfører valget i 2019 med
elektronisk kryss i manntall, vil dette medføre en «etableringskostnad» i form av anskaffelse
av elektronisk utstyr og klargjøring av valglokaler med bistand fra ROR IKT.
Vedlagt fremgår et foreløpig budsjett for valget i 2019. Det endelige budsjettet vil bli mer
tydelig når fellesnemnda har behandlet saker som omhandler valget. Det er behov for at
kommunene øker de budsjettmessige bevilgningene til valggjennomføring.
Prosjektrådmannen vil komme tilbake til budsjettet når vedtakene i valgstyret foreligger.
Ved valget i 2015 viser regnskapet følgende kostnad pr stemmeberettigede i den enkelte
kommune: 80,88 kr pr innbygger i Midsund, 52,01 kr pr innbygger i Molde, 211,27 pr
innbygger i Nesset.
Når det gjelder fordeling av utgifter, foreslås det at det samlede valgbudsjettet fordeles på de
tre nåværende kommunenes innbyggertall. Tabellen under viser eksempel på
betalingsfordeling

I tillegg kommer kostnad på innkjøp av PCer til valget.

Fastsetting av forhåndsstemmetilbud
I samsvar med valglovens bestemmelser må det fra 10. august 2019 etableres minst ett fast
forhåndsstemmemottak i nye Molde. I tillegg skal det avholdes forhåndsstemmemottak på
samtlige helse- og sosialinstitusjoner og legges til rette for ambulerende
forhåndsstemmemottak, sykehus og private hjem etter meldt behov. Utover dette skal
forhåndsstemmegivningen foregå der valgstyret bestemmer. Det er ikke fastsatt krav til
åpningstider for forhåndsstemmelokalene i valgloven eller valgforskriften.
Ved stortingsvalget i 2017 hadde samtlige kommuner ett fast forhåndsstemmemottak, på
rådhus/kommunehus. Av disse hadde Midsund og Nesset utvidede åpningstider.
Midsund hadde utvidet forhåndsstemmemottak på torsdag (til kl. 19.00) og lørdag i uken før
valgdagen. Nesset hadde utvidet forhåndsstemmemottak de tre siste torsdagene før
valgdagen, til klokken 19.00.
Lokalisering av forhåndsstemmemottak må sees i sammenheng slik at nye Molde samlet sett
har et tilfredsstillende tilbud. Et utvidet forhåndsstemmetilbud gir økt bemanningskostnad. Så
lenge forhåndsstemmemottaket holdes på råd/kommunehus medfører det ikke store utstyrsog etableringskostnader.
Ved tidligere valg har forhåndsstemmetilbudet blitt bemannet av kommunalt ansatte med
innleide pensjonister, og studenter i tillegg. Flertallet av forhåndsstemmemottakerne har
imidlertid vært administrativt ansatte på rådhuset eller merkantilt personell ute i
virksomhetene. Høsten 2019 vil det i sammenheng med kommunereformen pågå flere
arbeidsintensive prosesser som berører mange ansatte. Et utvidet forhåndsstemmetilbud er
derfor ressurskrevende for den ordinære driften av basisorganisasjonene. Det må derfor tas
stilling til hvorvidt en øker bruken av eksterne valgfunksjonærer.
I 2015 stemte 2759 personer på forhånd i Molde kommune. Dette utgjorde til sammen
23,5 % av totalt antall mottatte stemmer. I Midsund og Nesset var det henholdsvis 148 og
238 som utgjør 15,3 % og 15,9 % forhåndsstemmer i 2015. Tendensen lokalt og nasjonalt
tilsier at andelen velgere som avgir stemme under forhåndsstemmeperioden er økende fra
valg til valg.
Valgstyret må etter en helhetsvurdering avgjøre hvor mange steder det er behov for å ha
forhåndsstemmemottak, i tillegg til utvidelse av tilbudet. Sentrale momenter i denne
vurderingen er blant annet tilgjengelighet sett opp mot økonomi og arbeidsbelastning for
ansatte.
Fastsetting av stemmekretser og valglokaler
Det er fellesnemnda (eller valgstyret etter delegering), som fastsetter
stemmekretsinndelingen. En stemmekrets angir hvor velgeren kan stemme på valgdagen.
Det kan kun være ett valglokale pr. stemmekrets. I nye Molde kommune er det i dag 22
stemmekretser. Den største kretsen er Molde med ca. 5950 manntallsførte mens den minste
kretsen er Boggestranda med ca. 60 manntallsførte (basert på tall i 2017). Valglokalene er
lokalisert i idrettshaller, skoler og samfunnshus. Ved vurderingen av antall stemmekretser,
må flere forhold avveies. I avsnittene nedenfor gjennomgås noen sentrale momenter.
Opptellingsmetode
Til kommunestyrevalget i 2019, må nye Molde kommune velge en opptellingsmetode som
gjelder for hele den nye kommunen. Midsund og Nesset har ved tidligere valg benyttet
sentral opptelling av stemmesedler. Dette vil si at stemmesedler mottatt i de ulike kretsene

samles sentralt og telles samlet. I Molde kommune har det vært brukt kretsvis opptelling. Ved
valg av opptellingsmetode, må en ta høyde for den praktiske gjennomføringen av
opptellingen og mulige konsekvenser. Dersom en skal bruke sentral opptelling til valget i
2019, vil det si at stemmesedlene til ca 25 000 stemmeberettigede skal telles opp samlet
(basert på tall fra 2015). Ved eventuelle feil og usikkerhet, kan dette medføre stort tidsbruk
på omtelling.
Dersom en skal velge opptelling kretsvis, medfører dette også visse krav i loven.
Jf. Valgloven § 10-4, 2. ledd Særskilt opptelling av stemmesedler kan bare foretas
dersom den delen eller de delene av manntallet opptellingen gjelder, inneholder minst
100 navn.
Ved stortingsvalget i 2017 var det fire kretser i Nesset kommune som hadde færre enn 100
velgere. Dette var mulig fordi Nesset kommune har brukt sentral opptelling av stemmesedler.
Dersom disse kretsene skal videreføres, må nye Molde kommune gjennomføre valget med
sentral opptelling av stemmesedler.

Elektronisk manntallsavkryssing
Det er ønskelig at valget i 2019 skal gjennomføres med bruk av elektronisk
manntallsavkryssing. For velgerne innebærer elektronisk avkryssing at de kan stemme i alle
kommunens valglokaler, uavhengig av hvilken krets de er bosatt i, uten at stemmen må
behandles særskilt. Stemmeseddelen kan derfor legges rett i urnen. Tidligere måtte disse
stemmene behandles særskilt, såkalte fremmedstemmer, og legges i konvolutter.
For å redusere risikoen forbundet med elektronisk manntallsavkryssing må kommunen ha et
gjennomtenkt forhold til hva som er egnede valglokaler. Dersom valggjennomføringen er
basert på valglokaler uten tilstrekkelig sikker internettforbindelse, øker risikoen for bruk av
manuelle beredskapsrutiner. Dette vil igjen ha konsekvens for hvor raskt et foreløpig
valgresultat kan foreligge.
Ved gjennomføringen av stortingsvalget 2017, innførte Molde kommune elektronisk kryss i
manntall for første gang. Tilbakemeldingene fra valgfunksjonærer og stemmestyrer var
overveldende positiv med tanke på flyten i valglokalet, noe som førte til mindre kødannelse
og ventetid for velgeren. I følge funksjonærene var også systemet enkelt å bruke.
Universell utforming og antall manntallsførte pr krets
Valglokalene skal tilfredsstille krav til tilgjengelighet og universell utforming.
Stemmegivningen skal foregå i egnet lokale som er lett tilgjengelig hvor alle velgere kan ta
seg inn i valglokalet og avgi stemme uten å måtte be om hjelp, jf. valgloven § 8-3 og
valgforskriften §§ 26 og 30. Erfaringsmessig er ofte idrettshaller og skoler velegnet til å
ivareta dette lovkravet på en god måte. I denne type lokaler ligger alt på en terskelfri flate,
stort areal gir en god logistikk i valglokalet og det er gode parkeringsmuligheter for biler med
HC-bevis.
Samtidig gir flere manntallsførte i kretsen lavere enhetskostnad pr. mottatte stemme.
Elektronisk manntallsavkryssing gir velgeren økt fleksibilitet. Sett i sammenheng med at flere
benytter muligheten til å forhåndsstemme, reduseres antall velgere som avgir stemme på
valgdagen. Færre og større stemmekretser gir derfor en mer effektiv ressursbruk.
Oppsummering
Eventuelle kretsendringer må vedtas og meldes inn til Kartverket i god tid innen 1. desember
2018. Endringer gjelder både fysiske grenser og navn/nummerering på kretsene.

Delprosjektgruppa anbefaler at man i nye Molde ser nærmere på stemmekretsene og
vurderer en reduksjon av disse.

En- eller to dagers valg
Fellesnemnda må ta stilling til om det skal benyttes en eller to dagers valg, og i hvilken grad
dette skal benyttes. Ved tidligere valg har det i Midsund vært brukt én dags valg, mens det i
Molde og Nesset har vært ett åpent valglokale i en tidsperiode også på søndag.
Det fremmes en sak til fellesnemnda om dette.
Saker som er planlagt til politisk behandling – fremdriftsplan
- Oppnevning av valgstyre (fellesnemnda) 26.9.2018
- Delegering av myndighet (fellesnemnda) 26.9.2018
- Antall valgdager og åpningstid (fellesnemnda) 31.10.2018
- Fastsetting av valgkretser og valglokaler (fellesnemnda) 31.10.2018
- Forhåndsstemmetilbud og åpningstider (valgstyret) vår 2019
- Budsjett for valggjennomføring (fellesnemnda) 31.10.2018
- Godkjenning av valglister til kommunestyrevalget (valgstyret) vår 2019
- Oppnevning av stemmestyrer (valgstyret) vår 2019
- Forkastelser av stemmegivninger og stemmesedler (valgstyret) september 2019
- Undertegning av valgstyrets møtebok (valgstyret) september 2019
- Godkjenning av valget (nytt kommunestyre) oktober 2019
Prosjektrådmannens vurdering
Denne saken er ment å være et diskusjonsgrunnlag for videre politisk behandling.
Gjennomføringen av valget i 2019 er et stort og komplekst prosjekt hvor lov og forskrift må
kombineres med praktiske løsninger. Til syvende og sist skal antall stemmesedler stemme
overens med antall stemmegivninger. Avvik i så tilfelle skal kunne forklares. I 2019 er «nye
Molde» i en intensiv fase hva angår organisasjonsendringer, hvilket tilsier at ressurstilfanget
hva angår kommunalt personell (valgfunksjonærer) er begrenset. Selv om tilgjengelighet for
velgeren er en viktig verdi, bør effekten av de ulike tilbudene sees opp mot hverandre.

Arne Sverre Dahl
Prosjektrådmann

Vedlegg:
1. Mandat for delprosjektgruppe valg
2. Kartleggingsrapport arbeidsgruppe valg
3. Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget
2019 for kommuner berørt av grenseendringer

Nye Molde kommune

Mandat for delprosjekt:
Valg 2019
Oppstart april 2018
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1. Rammene for delprosjektet
1.1. Bakgrunn
I forbindelse med etablering av nye kommuner må prosedyrer for gjennomføringa valg kartlegges,
besluttes og samkjøres frem mot kommune- og fylkestingsvalget 9. september 2019.
Arbeidet er tidskrevende og omfattende, og det er viktig å komme raskt i gang med det praktiske
arbeidet.

1.2. Mål med delprosjektet
Hovedmål:
Sikre en kvalitetsmessig god gjennomføring av valg 2019.

Delmål:
1. Kartlegge rutiner for gjennomføring av valg i de tre kommunene
 Antall valgkretser
 Antall stemmelokaler, lokalisering av disse, åpningstider m.m.
 Rutiner for forhåndsstemmer, lokaler som blir brukt, åpningstider, ambulerende
stemmegivning m.m.
 Rutiner knyttet til stemmestyrer, hvordan disse oppnevnes, opplæring, godtgjørelse
m.m.
 Bruk av elektronisk manntall, hvordan opptellingen er organisering (kretsvis/sentralt)
m.m.
 Utstyr for gjennomføring av valg
2. Forslå prosedyrer for gjennomkjøring av valg 2019

1.3. Deltakere og ressurser
Deltakere oppnevnt av rådmennene:
Molde: Marianne Lianes, leder
Midsund: Astrid Abelseth
Nesset: Hildegunn Kvernberg Blø
Jon Cato Augensen, sekretær
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1.4. Organisering og rapportering
Delprosjektet rapporterer til prosjektleder, med statusoppdatering en gang i måneden. Rapportering
skal være i forhold til:





Fremdrift
Utfordringer
Delleveranser
Planer

2. Mandat
Delprosjektet gis følgende oppdrag:
1.
2.
3.
4.

Lage fremdriftsplan
Beskrive ressursbehov i delprosjektet
Sørge for at målene fra pkt 1.2. oppnås
Lage sak til fellesnemnda for nye Molde kommune, i samarbeid med prosjektleder, med valg
av valgstyre, delegasjon til valgstyret og prosedyrer for gjennomføring av valg vedtas.

Det forutsettes at delprosjektet prioriterer rekkefølgen på oppgaver.
Delprosjektet kan ikke sette ned undergrupper uten at dette er avtalt med prosjektleder.

3. Milepæler og fremdriftsplan
Delprosjektet forutsettes ferdigstilt innen 1. november 2018.
Delprosjektet bes levere en milepælsplan og fremdriftsplan til prosjektleder etter første møte i
gruppen som sikrer dette.
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Denne gruppen har ansvar for å planlegge valget 2019
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Gruppeleder Marianne Lianes, Gruppemedlemmer Hildegunn Kvernberg Blø og Astrid Abelseth,
Sekretær Jon Cato Augensen

Økonomi
Å gjennomføre valg koster. For å kunne utarbeide et grunnlag for budsjettbehov, er det derfor
nødvendig å se hva hver enkelt kommune har hatt i valgbudsjett.

Hva var budsjettet og regnskapet til valgene 2015 og 2017?
Midsund

Valg
Midsund

Regnskap

Budsjett

2015
2017

124.642
65.705

100.000
100.000

Regnskap
1 074 387
766 855

Budsjett
852 000
850 000

Valg Nesset
2015

Regnskap
502 000

Budsjett
350 000

2017

213 000

100 000

Molde
Valg Molde
2015
2017

Nesset

Ble det ved noen av valgene oppdaget nye behov som det må tas hensyn til
ved planlegging av valg i 2019?
Midsund
Nei
Molde
Vi har sett behov for opprusting av valgutstyr i kretsene. Alle kretsene kan ikke rustes opp på en
gang, grunnet økonomi. Stemmestyrenes godtgjørelser må vurderes på nytt.
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Nesset
Hvis antall stemmekretser skal opprettholdes, bør noen av kretsene ha nye valgavlukker.

Rammer for valget
Ble det avholdt valgting over en eller to dager?
Midsund
En dag
Molde
To dager. Valgting på søndag er i Molde rådhus.
Nesset
To dager i Eidsvåg krets – én i de andre kretsene.

Valgkretser og valglokaler
Midsund
Navn/krets

Valglokale
Universelt
utformet?
Åpningstid

Sør og NordHeggdal
m/Tautra
Heggheim

Raknes, Rakvåg
og Ræstad

Midsund, Ugelvik
og Akselvoll

Søre og Nordre Midøy

Raknes skule

Midsund bibliotek

Midøy Grendahus

Ja

Ja

Ja

Ja

12.00-20.00

12.00-20.00

12.00-20.00

12.00-20.00

Molde
Navn krets

Valglokale

Todagers
valg

Åpningstid

Kvam skole
Molde rådhus

Universel
t
utformet
ja
ja

01 Kvam
02 Molde

Nei
Ja

Enensenteret
Kviltorp skole
Skjevik B-U skole
Skålahallen

Ja
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei
Nei

09.00 - 20-00
S. 15.00 - 19.00
M. 09.00 - 20-00
09.00 - 20-00
09.00 - 20-00
09.00 - 20-00
09.00 - 20-00

03 Fuglset
04 Kviltorp
05 Hjelset/Kleive
07
Skåla/Bolsøya/K
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ortgarden
08 Sekken
09 Nordbyen

Sekken oppv. s
Nordbyen kirke

Ja
Ja

Nei
Nei

14:00 – 19.00
09.00 - 20-00

Nesset
Krets

Valglokale

Universelt
utformet?
*

0001 Nordstranda
0003 Osmarka
0004 Rød/Tjelle
0005 Eidsvåg

Ranvik bygdahus
Gussiås bygdahus
Skogtun familiepark, Rød
Eidsvåg bedehus

Ja
Ja
Ja
Ja

0006 Eidsøra
0007 Raudsand
0008 Boggestranda
0009 Eresfjord
0012 Eikesdal
0014 Vistdal

Eidsøra gamle skole
Rausand samfunnshus
Bugge forsamlingshus
Eresfjord samfunnshus
Eikesdal gamle skole
Myklebostad bedehus

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Åpningstid

mandag kl. 0900-1300 og kl. 1700-2000
mandag kl. 0900-1300 og kl. 1700-2000
mandag kl. 0900-1300 og kl. 1700-2000
søndag kl. 1300-1800 og
mandag kl. 0900-1300 og kl. 1700-2000
mandag kl. 0900-1300 og kl. 1700-2000
mandag kl. 0900-1300 og kl. 1700-2000
mandag kl. 0900-1300 og kl. 1700-2000
mandag kl. 0900-1300 og kl. 1700-2000
mandag kl. 0900-1300 og kl. 1700-2000
mandag kl. 0900-1300 og kl. 1700-2000

*Usikker på om alle kretser har lave bord slik at for eksempel rullestolbrukere kan gjøre
valghandlingen alene.

Antall stemmeberettigede
Midsund:
Stemmeberettigede i 2015: 1.541
Stemmeberettigede i 2017: 1.409
Molde:
Navn krets
0000 Uoppgitt
0001 Kvam
0002 Molde
0003 Fuglset
0004 Kviltorp
0005 Hjelset/Kleive
0007 SkålaBolsøyaKortgarden
0008 Sekken
0009 Nordbyen
Totalt

Antall stemmeberettigede
2015
70
3205
5945
1643
3583
1810
1830
132
2438
20 656

Antall stemmeberettigede
2017
25
3022
5502
1526
3576
1665
1772
123
2322
19 533

Nesset:
Krets

Stemmeberettigede
2011

2013

2015
4

Nye Molde kommune
01 Nordstranda
03 Osmarka
04 Rød/Tjelle
05 Eidsvåg
06 Eidsøra
07 Raudsand
08 Boggestranda
09 Eresfjord
12 Eikesdal
14 Vistdal
Totalt

59
64
229
885
253
239
61
300
63
215
2 368

52
62
218
879
248
232
63
300
62
203
2 319

66
62
223
925
246
239
57
291
67
200
2 376

Valglokale under forhåndsstemmegivning
Midsund
Lokale
Åpningstid

Midsund kommunehus
09.00-14.30, langåpent til 19.00 torsdag og lørdag 10.00-14.00
uka før.

Molde
Lokale
Åpningstid

Molde rådhus
08.00 - 15.30

Nesset
Lokale
Åpningstid

Servicekontoret i Nesset
Kl. 0800-1530, langåpent til kl. 1900 de tre siste torsdagene.

Institusjonsstemming
Midsund
Institusjon/sted
Midsund omsorgssenter

Molde
Institusjon/sted
Bergmo omsorgssenter
Glomstua omsorgssenter
Kirkebakken omsorgssenter
Kleive omsorgssenter
Knausensenteret
5

Nye Molde kommune
Molde sjukehus
Råkhaugen omsorgssenter
Skåla omsorgssenter

Høgskolen i Molde
Molde videregående skole
Romsdal videregående skole
Nesset
Institusjon/sted
Nesset omsorgssenter, Eidsvåg
Vistdal bofellesskap

Si litt om hvordan kommunen løser ambulerende stemmegivning:
Midsund:
To stemmemottakere kjører ut med forseglet urne og utstyr. Godtar både skriftlig og muntlig søknad.
Molde:
I Molde kommune ble fristen for å søke om ambulerende stemmegivning satt til onsdag 6.
september. På torsdag 7. og fredag 8. september var korps bestående av to personer ute for å ta
imot stemmer fra de som hadde søkt. I Molde brukte vi personer som var ansatt til
forhåndsstemmegivingsperioden. Stemmemottakere brukte bærbar PC med mobilt bredbånd for å
registrere stemmer.

Nesset:
Ved stortingsvalget i 2017 satte vi frist for å søke om ambulerende stemmegivning til 5. september.
Dette fordi forhåndsstemming ved institusjon var 7. september og vi kunne dermed ta
"hjemmestemming" samtidig som institusjonsstemming siden vi likevel var ut med forseglet urne og
utstyr. Vi godkjente både skriftlig og muntlig "søknad" om ambulerende stemmegivning.

Hvordan er foreløpig opptelling organisert?
Midsund
Sentral, manuell opptelling – ikke kretsvis

Molde
6

Nye Molde kommune
I Molde kommune er det brukt lokal opptelling, fordelt på krets og manuell opptelling.

Nesset
Sentral, manuell opptelling – ikke kretsvis.

Endelig opptelling – Skanning eller manuell opptelling?
Midsund
Manuell opptelling på kommunehuset.
Molde
Skanning ved endelig opptelling på rådhuset, kretsvis.
Nesset
Manuell opptelling

Stemmestyrer
Er oppnevning av stemmestyrer delegert til valgstyret?
Midsund
Ja
Molde
Ja
Nesset
Ja.

Hvor mange medlemmer er det i stemmestyrene?
Midsund
3 + to vara i hver av de fire kretsene.
Molde

Krets
Kvam
Molde

Antall
14
19
7

Nye Molde kommune
Fuglset
Kviltorp
Hjelset/Kleive
Skåla/Bolsøya/Kortgarde
n
Sekken
Nordbyen

12
15
14
11
5
17

Nesset
3, 4 eller 5 medlemmer – kommer an på størrelsen på valgkretsen.

Godtgjørelse til leder og medlemmer av stemmestyrene
Midsund
Ingen godtgjørelse, men ev utbetaling av dokumentert tapt arbeidsfortjeneste
Molde
Leder - kr. 733
Medlem - kr. 367
Pr dag og for oppmøte ved opplæring.
Nesset
Leder – kr. 1 700 pr. møte
Medlemmer – kr. 875 pr. møte
Det gis også erstatning for inntil 8 timer á kr 150,- for ulegitimert tap (tap av fritid for eksempel)

Hvor mange administrativt ansatte deltar ved valget?
Midsund
3 + rådmann samt to ekstra ved opptelling.
Molde
Krets
Kvam
Molde
Fuglset
Kviltorp
Hjelset/Kleive
Skåla/Bolsøya/Kortgarden
Sekken
Nordbyen
Totalt

Antall
5
10
5
4
2
2
1
4
33
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Nye Molde kommune
Nesset
To ansatte fra politisk sekretariat + rådmann og en person til på valgnatt. Ved kommunestyrevalg;
flere ansatte som stikkepersonell på valgnatt.

Kryss i manntall
Bruker kommunen elektronisk kryss i manntall?
Midsund
Nei
Molde
Ja
Nesset
Nei.

Hvordan har dere løst behovet for utstyr ved elektronisk kryss i manntall?

Molde
Molde kommune har hatt et nært samarbeid med ROR-IKT for bestilling og klargjøring av elektronisk
utstyr. Til valget 2017 ble det brukt PCer som etter valget ble rullet ut som elev-PCer til skoler.

Opplæring
Hvordan organiserer og gjennomfører dere opplæring av valgfunksjonærer og
stemmestyrer?
Midsund
Stemmestyra blir innkalt til opplæring/orientering uka før valget. Utstyr til valglokalene samt
avkrysningsmanntal blir lagt i plombert eske og kjørt ut før valglokalene blir åpnet.
Molde
Stemmestyrenes leder, nestleder og administrativt ansvarlig i kretsen ble kalt inn til opplæring på
rådhuset. I tillegg ble det gitt opplæring i bruk av elektronisk kryss i manntall. Det var egen opplæring
for administrative kryssere. Opplæringshefter ble sendt ut til stemmestyrenes medlemmer
elektronisk.
Nesset
Stemmestyreledere og nestledere kalles inn til en times informasjonsmøte på kommunehuset en
liten uke før valgdag. Går gjennom veiledningshefte som også sendes ut i forkant (se dokument).
Også valgmateriell deles ut denne dagen. Manntallet hentes på servicekontoret kvelden før valgdag.

9

Nye Molde kommune
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Valgstyret i kommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

18/2538-1

13. juni 2018

Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2019 for kommuner berørt av grenseendringer
Etter valgloven § 9-3 første ledd skal kommunestyret, eller valgstyret etter delegering,
avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Sentral matrikkelmyndighet
(Kartverket) skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i
valgåret.
Stortinget behandlet kommune- og regionreformene 8. juni 2017, og vedtok en rekke
kommune- og fylkessammenslåinger. I etterkant satte departementet i gang prosesser for å
vurdere justering av både kommune- og fylkesgrenser. Det tas sikte på at alle vedtak om
endring av kommune- og fylkesgrenser skal være på plass innen sommeren 2018.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene
allerede har funnet sted. En konsekvens av dette er at manntallet for valget må kobles mot
ny kommuneinndeling, før denne har trådt i kraft.
Departementet har i samarbeid med Kartverket, Skattedirektoratet og Valgdirektoratet
kartlagt de nødvendige tiltakene som må iverksettes i forbindelse med valggjennomføringen
for å sikre at alle kommuner får et korrekt manntall basert på inndelingen fra 1. januar 2020.
Tiltakene krever tekniske tilpasninger, og følger en stram tidsplan.
På bakgrunn av dette oppfordrer departementet kommuner som er berørt av endringene i
kommunestruktur å vedta endringer i stemmekretser innen 1. desember 2018.
Endringene må deretter meldes inn til Kartverket, så matrikkelen kan bli oppdatert.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Sissel Lian
22 24 68 89

Det er nedsatt en arbeidsgruppe der både Valgdirektoratet, Kartverket og Skattedirektoratet
er representert. Arbeidsgruppen skal identifisere de særskilte utfordringene knyttet til
valggjennomføringen i 2019, og skal skissere løsninger for disse utfordringene.
Arbeidsgruppen skal deretter vurdere hvilke tiltak som må settes i verk for at valget i 2019
skal kunne gjennomføres som planlagt.
En allerede identifisert forutsetning for at valget skal gjennomføres i samsvar med nye
kommunegrenser, er at Kartverket som første steg må omnummerere enkelte stemmekretser
som er berørt av endringene, slik at disse får unike numre. Omnummereringen har ingen
materiell betydning, og har ingen innvirkning på selve kretsinndelingen. Kartverket vil
informere de berørte kommunene v/ lokal mantrikkelmyndighet om dette i et eget brev.
Spørsmål rundt endring i stemmekretser og gjennomføringen av valget i 2019 rettes til
Valgdirektoratet på post@valg.no.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør
Sissel Lian
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Finansdepartementet
Kartverket
Skattedirektoratet
Valgdirektoratet
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