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Saksframlegg
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - en eller to dagers valg

Utvalgssaksnr

Utvalg
Fellesnemnda Nye Molde kommune

Møtedato

Prosjektrådmannens forslag til vedtak
1. Nye Molde kommune gjennomfører kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag
9. september 2019, slik som fastsatt i statsråd 16. mars 2018, i samtlige valgkretser
mellom klokken 09.00 og 20.00 i nye Molde kommune.
2. Det avholdes også valg søndag 8. september 2019, avgrenset til Molde rådhus
mellom kl. 15.00 – 19.00 og Nessethallen mellom kl. 13.00 – 18.00.

Saksopplysninger
Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble i statsråd 16. mars 2018 fastsatt
til mandag 9. september 2019, og valget skal gjennomføres som om kommunesammenslåingen allerede har funnet sted.
Fellesnemnda for nye Molde kommune kan med alminnelig flertall bestemme at det på ett
eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndag før den offisielle valgdagen.
Jf. forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019:
§ 5. Todagersvalg i kommuner som skal slå seg sammen eller deles
Fellesnemnda kan selv vedta at det ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg
også søndagen før den offisielle valgdagen. Valgloven § 9-2 andre ledd gjelder ikke.
§ 6. Tid og sted for stemmegivningen i kommuner som skal slå seg sammen eller
deles
Fellesnemnda, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser
kommunen skal deles inn i. Fellesnemnda kan selv, med tilslutning av minst 1/3 av
medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt.
Valgloven § 9-3 første ledd første punktum og andre ledd femte punktum gjelder ikke.

Vedtaket om å avholde valg på søndag før valgdagen må treffes senest samtidig med
budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere
enn kl. 21, jf valgloven § 9-3, 2. ledd, 6. og 7. punktum.
Todagersvalg begrunnes hovedsakelig ut fra ønske om økt tilgjengelighet til valg for
velgerne, og dels ut fra en forventning om økt valgdeltakelse. Søndagsvalget holdes i de
fleste kommuner i et begrenset antall av kommunens valglokaler, og åpningstiden er
redusert i forhold til den offisielle valgdagen.
Tidligere praksis
Midsund kommune har ikke hatt todagers valg de siste årene.
Valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalgene 2011 og 2015 var på henholdsvis
62,8 % og 62,5 %, mens den for stortings- og sametingsvalget 2017 var på 77,1 %.
Molde kommune har, med unntak av perioden fra 1999 til 2005 hatt todagers valg.
Valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalgene i 2011 og 2015 var på
henholdsvis 62,9 % og 57,6 %, mens den for stortings- og sametingsvalget 2017 var på
79,2 %.
Valgdeltakelsen søndag ved valget i 2017 viser at det ble avgitt ca 15 % stemmer mot det
totale antall stemmegivninger avgitt under valget. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i
2015 var det tilsvarende tallet 7 % i Molde kommune.
Nesset kommune har hatt todagers valg, med valglokale i Eidsvåg krets på søndag.
Valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalgene i 2011 og 2015 på henholdsvis
63,6 % og 62,8 %, mens den for stortingsvalget 2017 var på 73,8 %.
Valgdeltakelsen søndag ved valget i 2017 viser at det ble avgitt ca 11 % stemmer mot det
totale antall stemmegivninger avgitt under valget. Tilsvarende tall ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget i 2015 var ca 11 %.
Prosjektrådmannen vil vise til de administrative og økonomiske konsekvenser et vedtak om
at det skal holdes søndagsvalg på flere steder i kommunen vil medføre, blant annet knyttet
opp mot godtgjørelse for helgedager til bemanningen ved de aktuelle valglokaler.
Prosjektrådmannen er av den oppfatning at det er tilstrekkelig med valg søndagen før den
offisielle valgdagen avgrenset til Molde rådhus og Nessethallen, slik dagens ordning er.
Åpningstider i valglokalene
Prosjektrådmannen har fremmet en egen sak til fellesnemnda for nye Molde kommune om
antall stemmekretser og åpningstider i kretsene på valgdagen 9. september 2019.
Prosjektrådmannen anbefaler i nevnte sak å samkjøre åpningstiden på valgdagen i samtlige
valglokaler fra 09.00 – 20.00 ved kommunestyrevalget i 2019.
Prosjektrådmannen anbefaler at det holdes valg søndagen før den offisielle valgdagen i
Molde rådhus og Nessethallen. Ved tidligere valg har åpningstidene ved søndagsvalget vært
fra kl. 15.00-19.00 i Molde rådhus og fra kl. 13.00-18.00 i Nessethallen. Prosjektrådmannen
anbefaler at disse åpningstidene videreføres ved kommunestyrevalget i 2019.

Vurdering av økonomiske konsekvenser
Gjennomføring av søndagsvalg medfører ekstra driftsutgifter i form av godtgjørelse til
stemmestyrer, samt helgekompensasjon til administrativt ansatte.

Kostnader for valg på søndag er anslått å medføre en merutgift på ca kr 70 000 for Molde
kommune og ca kr 10 000 for Nesset kommune.
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