Notat til prosjektgruppen Valg 2019 – forberedelse til kommunestyrevalget
Deretter sak til Arbeidsutvalget og Fellesnemnda

Harmonisering av valggjennomføringen – valg 2019
1. Generelt
Kommune- og fylkestingsvalget som skal gjennomføres i 2019 for de tre kommunene som skal slå seg
sammen, skal i hovedsak gjennomføres som tidligere. Det betyr at dagens valglov og valgforskrift i
hovedsak gjelder.
Det er imidlertid vedtatt to forskrifter som gjelder ved valg til kommunestyret og fylkesting i 2019 i
kommuner som er omfattet av grenseendringer pr. 1. januar 2020:
•
•

Forskrift om valg til kommunestyrer i 2019
Forskrift om valg til fylkesting i 2019

Forskrift om valg til kommunestyrer i 2019, med tilhørende veileder, fastslår at valglovens
bestemmelser om listeforslag, manntall, stemmerett, valgbarhet, forhåndsstemmegivning og
klagerett gjelder som om grenseendringene er gjennomført.
Forskriften om valg til fylkesting i 2019 gjelder i fylker som er omfattet av grenseendringer pr 1.
januar 2020. Dette berører ikke Rogaland fylke.
Nedenfor gjennomgås de områdene som må harmoniseres mellom kommunene for å få gjennomført
valget i 2019.

2. Felles partilister
Valgloven har ikke regler om nominasjon, slik at partiene står fritt til å organisere nominasjonen slik
de ønsker. Valgloven har imidlertid regler om listeforslag og hvem som kan underskrive listeforslag.
Samme parti eller gruppe kan kun stille èn liste i hvert valgdistrikt. Valgdistriktet ved
kommunestyrevalget vil være den nye kommunen. Partier og grupper må derfor stille èn felles liste
den nye kommunen.
Innleveringsfrist for listeforslag er 31. mars kl. 12. Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20.
april kl. 12.
Partilistene skal godkjennes av valgstyret innen 01. juni.
Mer informasjon om partilister og underskrifter på listeforslag; se valg.no.
Det vil bli avholdt seminar for partiene der informasjon om de praktiske sidene ved felles partilister
vil bli gjennomgått. Seminaret avholdes 12. september kl. 17-20. Seminaret starter med foredrag av
Henrik Syse og avsluttes med generell informasjon om de praktiske forholdene.

3. Felles valgstyret
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Fellesnemnda har fått myndighet til å oppnevne valgstyret i sammenslåtte kommuner. Fellesnemnda
vedtok 04. juni at fellesnemnda skal være valgstyret.

4. Stemmestyrer
Hver valgkrets ledes av et stemmestyre på minimum 3 medlemmer. I Stavanger kommune har
valgadministrasjonen fått delegert myndighet til å oppnevne stemmestyremedlemmer. Det er lagt til
grunn 3 medlemmer i hver valgkrets.
I Rennesøy og Finnøy velger valgstyret medlemmer, antallet stemmestyremedlemmer i hver
valgkrets varierer.
Det er i egen sak til prosjektgruppen om delegering av myndighet foreslått at valgadministrasjonen
får myndighet til å supplere eller erstatte stemmestyremedlemmer dersom det er behov for dette.
Det betyr at valgstyret oppnevner stemmestyremedlemmer, slik som i Rennesøy og Finnøy i dag.

5. Stemmekretser
Nye Stavanger er ett valgdistrikt. Følgende antall stemmekretser gjelder i dag:
•
•
•

Stavanger: 22 stemmekretser
Rennesøy: 2 stemmekretser
Finnøy: 6 stemmekretser

Normalt skal endringer i stemmekretser meldes til Kartverket innen 31. mars valgåret.
Kommunaldepartementet har i brev av 13. juni 2018 bedt om at de kommunene som er berørt av
grenseendringer vedtar endringer i stemmekretser innen 1. desember 2018. Bakgrunnen for dette er
at manntallet for valget må kobles mot ny kommuneinndeling før selve endringen har trådt i kraft.
Berørte parter i dette arbeidet er Kartverket, Skattedirektoratet og Valgdirektoratet.
Innbyggerne i Nye Stavanger kan stemme i hvilken som helst stemmekrets i både Stavanger,
Rennesøy og Finnøy.
Det fremmes egen sak til prosjektgruppen, Arbeidsutvalget og Fellesnemnda om stemmekretser i
Nye Stavanger.

6. Registrering, opptelling og protokoll
Stavanger kommune registrerer de stemmeberettigede elektronisk (avkryssing i manntallet). Det
betyr at manntallet er elektronisk. Dette forenkler og forbedrer stemmemottaket betraktelig og
sikrer at alle stemmeberettigede kan stemme i hvilken som helst valgkrets uten særskilt registrering
(dvs. stemmene mottas ikke som såkalte fremmedstemmer).
Rennesøy og Finnøy kommune registrerer (krysser av) de stemmeberettigede manuelt, dvs. i
papirmanntall. Ved valget 2019 må dette gjøres elektronisk, fordi dette må være likt for hele
valgdistriktet. Det betyr at hver stemmekrets må ha pc med internett-tilgang. Stemmestyret må ha
kompetanse til å gjennomføre dette (opplæring gis på forhånd, IT-støtte gis under selve
valggjennomføringen).
Opptelling av stemmene gjøres i hver stemmekrets. I Stavanger kommune foretar hver stemmekrets
det vi kaller for foreløpig opptelling (dvs. teller og sorterer stemmer pr. parti og fører elektronisk
protokoll fra kretsen).
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I Rennesøy og Finnøy telles antall stemmer i hver stemmekrets, men både foreløpig opptelling og
endelig opptelling skjer i hovedkretsen (sentralt). Denne forskjellige måten å telle stemmene på kan
fortsette.
Harmoniseringen mellom kommunene gjelder altså registrering av de stemmeberettigede, ved bruk
av elektronisk manntall.

7. Ikke nødvendig med harmonisering
Følgende forhold kan fortsette som i dag med mindre det er ønskelig med endring:
•
•
•
•

Valgkretser (sak fremmes til valgstyret høst 2018)
En- eller todagers valg (sak fremmes til valgstyret høst 2018)
Åpningstider valgtinget (sak fremmes til valgstyret våren 2019)
Forhåndsstemmegivningen (sak fremmes til valgstyret vår 2019)

8. Oppsummering
Følgende forhold, som ikke er avklart, må harmoniseres mellom kommunene:
•
•

Oppnevning av stemmestyrer til valgtinget (valgdagene)
Registrering, opptelling og protokoll

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Bjarne Kvadsheim
Prosjektleder Valg 2019
Karen Hirth Thorsen
prosjektkoordinator
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