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Møtedato/-tid: 04.06.2018, kl. 14-15.30
Møteleder:

Bjarne Kvadsheim

Referent: Marie Urdal

Deltakere:

Bjarne Kvadsheim (Sp), Kari Raustein (H), Anbjørg Sørbø Larsen (KrF),
Anne Kristin Bruns (KrF), Frank-Arild Normanseth (H), Eirik Faret
Sakariassen (SV) og Eline Wolden Bersagel (V).

Forfall:

Arnt-Heikki Steinsbakk (Ap), Ottar Sandanger (Ap), Jørn Kyle Finnesand
(FrP)

Kopi til:

Prosjektrådmannen, Wencke Kristoffersen, Marie Urdal, Karen Hirth
Thorsen.
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Godkjenning av referat fra møte 30.04.2018
Referatet ble godkjent.
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Valgkostnader og mulig inndekningsmåter
Tema som ble tatt opp var hvorvidt det skal være endags- eller todagersvalg i
2019, om man skal videreføre ordningen med strategisk plasserte
valgkonteinere som valglokale, viktigheten av god informasjon om åpningstider,
gjerne gjennom SMS og sosiale medier.
Prosjektgruppen ønsker i utgangspunktet ikke å gå bort fra todagersvalg ved
neste valg, og mente at det heller kunne vurderes ved stortingsvalget i 2021.
Innbyggerne i alle tre kommunene bør ha de samme forutsetningene for å
stemme i 2019.
Prosjektgruppen ber likevel administrasjonen om å vurdere dagens ordning I
Stavanger med 19 søndagsåpne stemmelokaler til en ordning med ett til to
søndagsåpne lokaler i hver bydel.
Tilbakemeldingene fra bruk av valgkontainer på torget ved forrige valg har vært
entydig positive. Det er positivt å legge til rette for forhåndsstemming, og
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politikerne ønsker mobile, synlige kontainere eksempelvis på Torget, Kilden,
Madlatorget og Forus. På Forus kan man eventuelt gå sammen med
nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg for å spleise på et mobilt
valglokale. (Utfordringen kan være knyttet til stemmesedler da det er
kommunevalg og ikke stortingsvalg). Valgkontainere er ikke like viktig i
Rennesøy og Finnøy.
Sak om todagersvalg og ev. flere valgkonteinere ved forhåndsstemmegivningen
fremmes til møte 29.08.
Reduksjon av stemmekretser: Austre Åmøy krets kan slås sammen med
Mosterøy krets ved neste valg. Sak om valgkretser fremmes til møte 29.08.
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Tiltak for økt valgdeltakelse for unge og innvandrere
Forslaget ble drøftet. Alternative tiltak er brev direkte til unge, SMS til
førstegangsvelgere, reklame gjennom Snapchat, engasjere ungdommens
bystyre og ungdomsrådet i Finnøy og Rennesøy i arbeidet, samarbeid med
innvandrerrådet, lage foldere på mange språk som viser hvor enkelt det er å
stemme, bruke positive kjendiser for å nå unge velgere.
Fokusere særlig på Storhaug-bydel og oppsøke søkerne der de er, eks.
innvandrerbutikk, Johannes læringssenter, moskeer og katolsk kirke.
Ber om at ungdomsrådene og ungdommens bystyre tar opp saken i sitt neste
møte i aug/september, og inviterer leder av ungdomsrådene/ungdommens
bystyre til møte med prosjektgruppen.
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Eventuelt
Vedtak fra Fellesnemnda i sak 19/18:
«Fellesnemda ber om at prosjektet forberedelse valg 2019 oppretter dialog med
lokale politiske lag for at disse best mulig kan forberede seg for kommende
kommunevalg. Dette skal bidra til god måloppnåelse i prosjektet. Fellesnemda
ber prosjektrådmannen innarbeide dette i det endelige mandatet for prosjektet».
Nominasjonskomiteen trenger en praktisk orientering om tidsfrister og lister,
hvem som vasker lister, samt informasjon om når neste kommunestyre
konstitueres. Det vil være fire kommunestyrer som opererer parallelt neste høst.
Det ble fremmet forslag om å etablere dialog med representanter fra alle aktive
politiske partier i de tre kommunene. Dette går inn under milepæl 12 i
prosjektplanen.
Prosjektet er planlagt avsluttet innen 30.10. Fristen bør utsettes til 31.12.2018.
Seminar om innbyggerdialog planlegges felles for de tre politiske prosjektene.

Neste møte: onsdag 29.08. kl. 15-17 i Formannskapssalen, Rådhuset, Rennesøy.
Forfall skal alltid meldes til prosjektkoordinator Karen Hirth Thorsen.
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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