Notat til Prosjektgruppen Valg 2019 – forberedelse til kommunestyrevalget

Stemmekretser i Nye Stavanger
Bakgrunn
Etablering av Nye Stavanger tilsier at det må avklares hvilke stemmekretser den nye kommunen skal
ha.
Valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede har funnet sted. En konsekvens
av dette er at manntallet for valget må kobles mot ny kommuneinndeling, før denne har trådt i kraft.
Departementet har i samarbeid med Kartverket, Skattedirektoratet og Valgdirektoratet kartlagt de
nødvendige tiltakene som må iverksettes i forbindelse med valggjennomføringen for å sikre at alle
kommuner får et korrekt manntall basert på inndelingen fra 1. januar 2020. Tiltakene krever tekniske
tilpasninger og følger en stram linje.
Departementet oppfordrer derfor kommuner som skal slå seg sammen om å vedta endringer i
stemmekretser innen 1. desember 2018. Endringene skal deretter meldes inn til Kartverket, slik at
matrikkelen kan bli oppdatert.
Dagens valgkretser i Stavanger kommune
Stavanger bystyre vedtok 13.06.2016 følgende:
1. Antall stemmekretser opprettholdes som i dag.
2. Dersom det innføres E-valg ved kommune- eller stortingsvalg, legger rådmannen fram en ny
sak om eventuell reduksjon av antall stemmekretser.
Stavanger kommune hadde ved stortingsvalget 2017 følgende stemmekretser og
stemmeberettigede:

Stavanger kommune har dermed 22 stemmekretser fra mellom 8160 (Buøy/Hundvåg) og 204 (Austre
Åmøy) stemmeberettigede i kretsene. Antall stemmeberettigede i 2015 (kommunestyre- og
fylkestingsvalg) var 102 869.
Rennesøy
Rennesøy kommune har 2 stemmekretser;



Rennesøy med 1 780 stemmeberettigede i 2017
Mosterøy med 1 424 stemmeberettigede i 2017

Til sammen i Rennesøy kommune var det i 2017 3 212 stemmeberettigede (inkl. 8 som ikke er
registrert i en krets). I 2015 var tallet 3 419.

Finnøy
Finnøy kommune har følgende kretsinndeling og antall stemmeberettigede i 2017:
Krets
0000 Hele kommunen
0001 Finnøy
0002 Fogn
0004 Ombo
0006 Nord-Hidle
0007 Sjernarøy
0008 Halsnøy
Totalt
I 2015 var tallet 2 346.

Stemmeberettigede
9
1419
219
122
18
228
97
2112

Vurdering
Stavanger kommune har et betydelig antall stemmekretser. Dette gir god tilgjengelig for innbyggerne
og kan skape tilhørighet til sin krets eller bydel. Det er imidlertid store kostnader knyttet til å ha
mange stemmekretser, og det er derfor naturlig å vurdere kost/nytte også på dette område. Dersom
kommunen skal effektivisere administrativt og økonomisk, er reduksjon i antall stemmekretser et
område flere kommuner har vurdert og også gjennomført de senere årene.
Effektivisering kan også ses i sammenheng med åpningstid, søndagsåpne valglokaler samt tilgang på
steder for forhåndsstemmegivning. Det fremmes en egen sak om en- eller todagers valg vurdert mot
tilgjengelighet for forhåndsstemmegivning.
Som nevnt vedtok Stavanger bystyre i juni 2016 å opprettholde antall stemmekretser. Signaler fra
prosjektgruppen Valg 2019 er at antall stemmekretser bør opprettholdes, bortsett fra Austre Åmøy
som naturlig vil falle inn under Mosterøy valgkrets.
Rennesøy kommune reduserte for noen år siden antall stemmekretser til to. Disse stemmekretsene
har en hensiktsmessig størrelse og bør opprettholdes.
Finnøy kommune har seks stemmekretser. Bortsett fra Finnøy stemmekrets, er alle kretsene små.
Nord-Hidle og Halsnøy kretser er så små at det ikke er mulig med foreløpig opptelling i kretsene
(grensen er 100 stemmeberettigede), som betyr at Finnøy stemmekrets må være tellekrets for disse.
Det er naturlig å se på antall stemmekretser for å få en hensiktsmessig størrelse på disse. Med
utvidet forhåndsstemmemulighet vil det være mulig å tilby et godt tilbud til alle innbyggerne i
kommunen. Signaler fra Finnøys medlemmer i prosjektgruppen Valg 2019 er imidlertid at
stemmekretsene bør bestå ved førstkommende valg, men at en vurderer antall stemmekretser
basert på erfaringer fra valget i 2019.
Forslag til vedtak:
Antall stemmekretser i Stavanger, Rennesøy og Finnøy opprettholdes, med unntak av Austre Åmøy
som går inn i Mosterøy krets.

