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Valgstyret for nye Molde kommune

Møtedato

Prosjektrådmannens forslag til vedtak
1.

Tidlig forhåndsstemming foregår i perioden fra 1. juli til og med 9. august innenfor
ordinære åpningstider på følgende steder:
Midsund kommunehus - servicekontoret
Molde rådhus – førstelinjetjenesten
Nesset kommunehus – servicekontoret

2.

Ordinær forhåndsstemming foregår i perioden fra 10. august til og med 6. september
på følgende steder:
Midsund kommunehus - servicekontoret
Molde rådhus – foajeen
Nesset kommunehus - servicekontoret
Åpningstid er fra kl. kl 08.00 til kl 15.30.
For å kompensere for reduksjon i antall kretser i nye Molde kommune utvides
åpningstidene slik i samtlige forhåndsstemmelokaler:
Torsdag 22. og 29. august: langåpent til kl. 19.00
Lørdag 31. august: kl. 11.00-15.00
Prosjektrådmannen får fullmakt til å endre steder for forhåndsstemming ved behov.

3.

I medhold av valgloven § 8-3 (2) skal det være adgang til å motta forhåndsstemmer
på følgende helse- og sosialinstitusjoner og skoler:
Midsund omsorgssenter
Glomstua omsorgssenter
Molde sjukehus
Bergmo omsorgssenter
Knausensenteret
Kleive omsorgssenter

Skåla omsorgssenter
Kirkebakken omsorgssenter
Råkhaugen omsorgssenter
Nesset omsorgssenter
Vistdal bofellesskap
Molde videregående skole
Romsdal videregående skole
Høgskolen i Molde.
4.

Valgstyret gir sekretariatet fullmakt til å avtale tidspunkt for forhåndsstemmingen
med den enkelte institusjon og skole, og slik at forhåndsstemmingen skal skje i
løpet av tidsrommet 12. august til og med 30. august.

5.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det
avholdes forhåndsstemming, kan søke om å få stemme der de oppholder seg.
Søknaden må være kommet inn til valgstyrets sekretariat senest onsdag
4. september.

6.

Valgstyrets sekretariat gis fullmakt til å oppnevne forhåndsstemmemottakere.

Saksopplysninger
Tidlig forhåndsstemming er en alternativ ordning for velgere som ikke kan stemme på
forhånd i ordinær periode innenriks og heller ikke på valgdagen, og skjer i perioden fra 1. juli
til og med 9. august.
I perioden fra 10. august til og med siste fredag før valgdagen er det forhåndsstemming
innenriks. I Midsund og Nesset kommuner har servicekontorene vært brukt som
forhåndsstemmelokaler. Molde kommune har brukt foajeen i rådhuset.
Dette har fungert bra i de respektive kommunene, også med tanke på at valgstyret skal
legge forhåndsstemmingen til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg
inn uten å be om hjelp. Prosjektrådmannen tilrår at ovennevnte lokaler også brukes som
stemmelokaler ved forhåndsstemmingen ved høstens valg.
Forhåndsstemmingen utenriks og på Svalbard og Jan Mayen foregår fra 1. juli i valgåret.
Etter valgloven § 8-3 (2) skal det avholdes forhåndsstemming på helse- og
sosialinstitusjoner, som sykehus, pleiehjem, etterbehandlingshjem med videre.
Av valgforskriftens § 25 følger videre at stemmer også kan mottas hjemme hos personer
som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonen.
I henhold til valgloven § 8-3, (6) kan velgere som på grunn av sykdom eller uførhet, og som
oppholder seg utenfor institusjon og ikke kan avgi stemme der valgstyret ellers har besluttet
at det kan mottas forhåndsstemmer, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg,
såkalt «hjemmestemming».
Valgstyret fastsetter selv fristen for når slik søknad må være kommet inn til kommunen, men
fristen må være satt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget.
Valgstyret må kunngjøre ordningen i god tid før fristen.
Prosjektrådmannen tilrår at søknad om å få avgi forhåndsstemme på oppholdssted settes til
senest onsdag 4. september.

Det fremgår av valglovens § 8-1 (5) at det alltid skal være minst to stemmemottakere til stede
ved mottak av forhåndsstemmer.
Som et tiltak for å øke valgdeltakelsen har Kommunal- og regionaldepartementet tidligere gitt
uttrykk for at kommunene selv sitter med nøkkelen til å sørge for god tilgjengelighet ved
valg, blant annet ved å gjennomføre forhåndsstemmegivning på videregående skoler, i
militærleirer, på høyskoler og universiteter.
Siden valget i 2007 har det vært lagt til rette for forhåndsstemming ved Molde videregående
skole, Romsdal videregående skole samt Høgskolen i Molde.
Prosjektrådmannen finner å videreføre denne ordningen med tanke på skolen som
samfunnsaktør og muligheten for økt valgdeltakelse blant unge velgere.
Vurdering av økonomiske konsekvenser
Det er avsatt økonomiske ressurser i nye Molde kommune sitt budsjett til administrasjon og
gjennomføring av kommune og fylkestingsvalget. Det tas sikte på å gjennomføre valget på
en forsvarlig måte innenfor de avsatte midler.
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