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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - budsjett

Utvalgssaksnr

Utvalg
Fellesnemnda Nye Molde kommune

Møtedato

Prosjektrådmannens forslag til vedtak


Fellesnemnda for nye Molde kommune godkjenner budsjett for gjennomføring av
kommunestyre- og fylkestingsvalget i nye Molde kommune 2019, slik det fremgår i
saksopplysningene.




Godtgjørelse til stemmestyrets leder settes til kr: 1200
Godtgjørelse til stemmestyrets medlemmer settes til kr: 700



Budsjettet blir dekket av basiskommunene, gjennom overføring til nye Molde
kommune. Som grunnlag for dekning, velges fordelingsalternativ 2.

Saksopplysninger
I 2019 blir det gjennomført kommunestyre- og fylkestingsvalg. For nye Molde kommune
innebærer dette at det i tillegg til fylkestingsvalg skal velges nytt kommunestyre for den nye
kommunen. Delprosjektgruppen for valg 2019 har sett på tidligere valgbudsjett og regnskap
for de tre basiskommunene, og har med bakgrunn i disse utarbeidet et forslag til samlet
valgbudsjett for nye Molde kommune.
Kostnad
Sum
Samlede personalkostnader (lønn, pensjon, godtgjørelse o.l.)
kr 600 000,00
Bevertning
kr 70 000,00
Stemmesedler
kr 240 000,00
Annonser
kr 50 000,00
Mobilt internett
kr 50 000,00
IT support (ROR IKT)
kr 130 000,00
Annen support (skannersentral o.l.)
kr 70 000,00
Kurs/opplæring (inkludert reiseutgifter)
kr 50 000,00
Kjøp av elektronisk utstyr
kr 120 000,00
Kjøp av inventar (oppgradering avlukker, utstyr)
kr 70 000,00
Serviceavtale på maskiner
kr 15 000,00
Kontormateriell
kr 25 000,00
Husleie
kr 10 000,00
Sum regnskap
kr 1 500 000,00

Tabellen over gir et forslag til budsjett, basert på tall fra tidligere valg i de tre kommunene. I
tillegg til de oppsatte summene, må det tas stilling til kjøp av datamaskiner.
Det må gjøres en vurdering på godtgjørelsessatsen til stemmestyrer for
valggjennomføringen. Midsund kommune har ikke hatt godtgjørelse til stemmestyrets
medlemmer, utover dekning av tapt arbeidsfortjeneste. I Molde har stemmestyrets leder og
medlem fått godtgjørelse tilsvarende diverse utvalg. Ved satsene i 2018 utgjør dette for
henholdsvis leder og medlem kr 733 og 367. I Nesset kommune har stemmestyrets leder fått
kr 1700 og medlemmer kr 875 pr dag.
Prosjektrådmannen mener prinsipielt at godtgjørelsen til stemmestyrene ved samtlige
basiskommuner skal være lik under valget i 2019. Hva godtgjørelsessatsen settes til, har
også mye å si for den totale kostnaden for gjennomføringen av valget. Prosjektrådmannen
foreslår at godtgjørelsen til stemmestyrets medlemmer og leder settes til henholdsvis kroner
700 og 1200 pr dag.
Dersom kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal gjennomføres ved å bruke elektronisk
kryssing i manntall på valgdagen, må det investeres i nødvendig elektronisk utstyr for å
kunne håndtere dette arbeidet. Det blir i tillegg behov for å sette opp reserveløsning med 4G
mobil nettforbindelse i valglokalene. Utgifter til diverse elektronisk utstyr og mobilt internett er
lagt inn i forslag til budsjett.
Den største utgiften ved bruk av elektronisk manntallskryssing kommer ved kjøp av
datamaskiner til stemmemottak. Prosjektrådmannen mener det er uhensiktsmessig å kjøpe
inn datamaskiner som kun brukes under valggjennomføring. Ved gjennomføringen av
stortings- og sametingsvalget i 2017, brukte Molde kommune PCer tiltenkt skolebruk til valg.
Etter valggjennomføringen ble maskinene nullstilt og satt opp til bruk i skolen. Denne
ordningen viste seg å fungere godt, og det foreslås å videreføre denne praksisen ved valget i
2019.
Dersom datamaskiner skal anskaffes, er det antallet valgkretser som bestemmer hvor mange
datamaskiner som må være tilgjengelige ved valggjennomføringen. Molde kommune regnet i
2017 med behov for minimum to maskiner per krets, og 1 datamaskin pr 1000
stemmeberettigede, utover dette. Ved dagens 22 kretser vil dette bety at det er behov for ca
56 datamaskiner. Dersom pris pr datamaskin er ca 6300 inkl. MVA vil kostnaden for kjøp av
disse komme på 352 800,Prosjektrådmannen har fremmet sak om reduksjon av dagens 22 kretser til 11. Dersom det
blir vedtatt å redusere til 11 kretser, vil det være behov for 37 PCer. Kostnad for kjøp av
disse kommer på 233 100,Til finansiering av budsjettet foreslår vi at basiskommunene overfører midler til en felles
valgkonto under nye Molde kommune.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 endte regnskapet til den enkelte kommune
på følgende beløp:
Kommune
Regnskap
Pr innbygger
Midsund
124 642
61,6
Molde
1 074 387
39,8
Nesset
502 000*
169,3
*Herav kr. 170 000 til folkevalgtopplæring. Med fradrag av dette blir utgift pr. innbygger kr. 111,9.
Det finnes flere alternative metoder for å fordele utgiftene til avvikling av valg 2019. I
fordelingsalternativ 1, tas det utgangspunkt i befolkning i basiskommunene, og summen
fordeles prosentvis basert på innbyggertall per 2. kvartal (hentet fra SSB)

Inndekning av
Kommune Innyggertall
Prosentandel kostnad
pr innbygger
Midsund
2023
6,34 %
kr 95 100,00
kr 47,01
Molde
26955
84,38 % kr 1 265 700,00
kr 46,96
Nesset
2964
9,28 %
kr 139 200,00
kr 46,96
Totalt
31942
100 % kr 1 500 000,00
Fordelingsalternativ 1

I fordelingsalternativ 2 er 30 % av totalbeløpet delt på tre i en fast sum til hver av
kommunene. De resterende 70 % fordeles basert på innbyggertall. Ved å bruke dette
alternativet blir det litt forskjell i pris pr innbygger i forhold til alternativ 1. Det blir likevel et
jevnere beløp i forhold til tidligere valgbudsjett fra de enkelte kommunene.

Kommune
Molde
Nesset
Midsund
Sum

Pr innbygger
Fast del
Totalt pr
Pr
Innbyggertall 70 %
30 %
kommune
innbygger
26955
kr 885 990,00 kr 150 000,00 kr 1 035 990,00
kr 38,43
2964
kr 97 440,00 kr 150 000,00
kr 247 440,00
kr 83,48
2023
kr 66 570,00 kr 150 000,00
kr 216 570,00 kr 107,05
31942
kr 933 100,00 kr 450 000,00 kr 1 500 000,00

Fordelingsalternativ 2

Delprosjektgruppen for valg 2019 drøftet budsjett for valg i møte 22.10.2019. Med bakgrunn i
tidligere valgregnskap vil delprosjektgruppen anbefale å velge fordelingsalternativ 2 til
valgbudsjett 2019.

Arne Sverre Dahl
Prosjektrådmann

