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Saksutskrift 
 

Fastsetting av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 
 
Arkivsak-dok. 16/01412-3 
Saksbehandler Jan Einbu 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskap 23.11.2016 99/16 

2 Kommunestyret 23.11.2016 99/16 

 

 
Kommunestyrets behandling 23.11.2016: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Rådmannens innstilling tas opp igjen. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 24-9 (7H, 2V) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.11.2016: 
1. Valgting ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 holdes  

søndag 10. september og mandag 11. september. 
2. Elektronisk avkryssing i manntallet innføres. 
3. Kretsinndelingen beholdes uendret. 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 25.november 2016 
 
Rita Stensrud 
Konsulent i politisk sekretariat  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
  

mailto:post@as.kommune.no
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Tidligere behandlinger 

 
 

 
Formannskaps behandling 23.11.2016: 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende alternativ til Rådmannens innstilling  
pkt. 1 og 3: 
1. Valgting ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 holdes  

søndag 10. september og mandag 11. september. 
3. Kretsinndelingen beholdes uendret. 
 
Votering: 
Sp’s forslag pkt. 1 ble tiltrådt 7-2 (H) ved alternativ votering mot Rådmannens innstilling 
pkt. 1. 
Rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
Sp’s forslag til nytt pkt. 3 ble tiltrådt 6-3 (2H, V) ved alternativ votering mot Rådmannen 
innstilling pkt. 3. 
 
Formannskaps innstilling 23.11.2016: 
1. Valgting ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 holdes  

søndag 10. september og mandag 11. september. 
2. Elektronisk avkryssing i manntallet innføres. 
3. Kretsinndelingen beholdes uendret. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Valgting ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 holdes mandag  

11. september. 
2. Elektronisk avkryssing i manntallet innføres. 
3. Kommunestyret ber om sak til Valgstyret om kretsinndeling til to stemmekretser i Ås 

kommune. Vedtaksmyndighet er Valgstyret. 
 
Ås, 14.11.2016 
 
Trine Christensen Anne Eid 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
Vedlegg: 
1. Endringer i valgloven - brev til kommuner og fylkeskommune(1).pdf 
2. Brev om elektronisk avkryssing i manntallet.pdf 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Lenke til valgloven: Her 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Formannskapet (Valgstyret) 
Administrativ valggruppe 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Valgdag for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11. 
september 2017. Kommunestyret kan vedta at det i tillegg holdes valg søndag 10. 
september. I saken drøftes også stemmekretsinndeling og elektronisk manntall. 
 
Fakta i saken: 
I statsråd 22.04.2016 ble valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget fastsatt til 
mandag 11.september 2017. 
 

«Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes 
valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig 
med budsjettet for det året valget skal holdes.»  jf. valgloven § 9-2 (2). 
 
Todagers valg 
I Ås kommune har kommunestyrevalg og stortingsvalg vært holdt over to dager. 
Valglokalene har da holdt åpent i 4 timer på søndagen. Søndagsvalg innebærer 
betydelig mer planlegging, tilrettelegging og økte kostnader. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
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Ved stortingsvalget i Ås i 2013 ble 34,1 % av stemmene avgitt på valgting på søndag. 
Ved kommunestyrevalget i 2015 var tallet 27,3 %.   
 

Blant Follo-kommunene avholdt Nesodden og Frogn kommune endags valg ved 
stortingsvalget i 2013 og kommunestyrevalget i 2015, de 5 andre Follo-kommunene 
avholdt todagers valg.   
 
Stemmestyrer 
Listekandidater til de aktuelle valg kan ikke være valgfunksjonærer i valglokalene, jf. 
valgloven § 9-3 (4).  
 
I 2013 og 2015 ble innbyggere, ansatte, studenter og enkelte politikere som ikke stod 
på valglistene benyttet som valgmedarbeidere etter annonsering. Rekruttering av 
valgmedarbeidere i valglokalene og til stemmestyrene for valget i 2017 kan gjøres ut fra 
mønster ved valgene i 2013 og 2015.       
  

Det er til sammen ca. 55 valgfunksjonærer, inkludert stemmestyremedlemmer, for de 6 
valgkretsene både søndag og mandag. I tillegg er det totalt 4-5 varaer som kan gå inn 
ved behov.  
 
Vurderinger: 
Antall stemmekretser 
I følge valgloven § 9-3 (1) avgjør kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, hvor 
mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. I følge Ås kommunes reglementer er 
dette delegert til valgstyret (formannskapet), jf. pkt. 6.2. 
 
Dersom kommunen ønsker endringer i valgkretsinndelingen må føringsinstruks for 
matrikkelen pkt. 5.2.3. overholdes:  

Valgkrets 
For valgkretser er det kommunen selv, ved valgstyret, som vedtar valgkretsinndelingen i 
hver enkelt kommune. Valgstyrene har 31. mars i valgåret som siste frist til å vedta 
endringer i valgkretsinndelingen. Deretter må digitale valgkretsgrensedata utarbeides og 
sendes Kartverket så raskt som mulig. Valgmanntallet utarbeides av Folkeregisteret på 
grunnlag av valgkretsinformasjonen på adressepunktene i matrikkelen. 

En slik omlegging vil medføre noe arbeid for oppmålingsavdelingen.  
 
Ved ordinære valg har Ås kommune følgende 6 kretser: Brønnerud, Åsgård, Rustad og 
Holstad, Kroer, Nordby, Solberg. Antallet ble sist endret i 2005 ved at Holstad og 
Rustad ble slått sammen. 
  
Ved folkeavstemningen juni 2016 ble det holdt avstemning på 2 steder: Nordby 
(Vinterbro senter) og Ås sentrum (Rådhuset). Erfaringen med gjennomføringen var god, 
det var også tilbakemeldinger fra velgerne.  
 
For stortingsvalget 2017 vurderer Rådmannen at en reduksjon fra 6 stemmekretser til 2 
kretser vil være mest hensiktsmessig. Reduksjon av antall stemmekretser, til f.eks. 3 
eller 4 kretser, kan være et mulig alternativ. Omlegging til færre stemmekretser kan 
kompenseres med en god kommunikasjonsstrategi som under folkeavstemmingen i 
2016.  
 
Ved innføring av færre stemmekretser vil gjennomføring av valget bli enklere, 
valgoppgjøret gå hurtigere, og ressursbruken vil bli betydelig mindre.  

http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
http://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/foringsinstruks-for-matrikkelen/5-Adresse/52-Kretsopplysninger-i-matrikkelen/
http://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/foringsinstruks-for-matrikkelen/5-Adresse/52-Kretsopplysninger-i-matrikkelen/
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Elektronisk manntall 
Elektronisk avkryssing i manntallet innføres som et permanent, frivillig tilbud til alle 
kommuner fra 2017, jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 
17.06.2016 (vedlegg 1). Se også Valgdirektoratets beskrivelse i brev av 01.09.2016 
(vedlegg 2).  
Hensikten med elektronisk manntall er ifølge Valgdirektoratet dette:  

«Effektivisere valgavviklingen på valgdagen både for velgere og 
valgfunksjonærer. Dette gjelder både i valglokalet, under opptellingen og ved 
valgoppgjøret. I tillegg vil elektronisk avkryssing redusere antallet feilavkrysninger 
i manntallet, da valgfunksjonæren gjerne benytter strekkoden på valgkortet for å 
slå opp velgeren i manntallet. Bruk av elektronisk avkryssing i manntallet vil 
videre føre til en mer ensartet valghandling for velgeren, uavhengig av hvor i 
kommunen man stemmer. Dette fordi man vil fjerne bruken av konvolutter for 
velgere som stemmer i en annen krets enn vedkommende er manntallsført. Dette 
vil også i større grad sikre prinsippet om hemmelige valg.»  

 
Vurdering: 
Økonomiske og ressursmessige konsekvenser 
Kostnader ved å holde valg søndagen før den offisielle valgdagen estimeres til kr 
130 000,- basert på kostnader fra valgene i 2013 og 2015. Det går også flere timer i 
forkant av valgting hos administrasjonen til planlegging og tilrettelegging ved å holde 
valgdag én ekstra dag. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir ikke økt tilskudd til kommuner som 
gjennomfører en ekstra valgdag. Valgforskning gir ikke belegg for at en ekstra valgdag 
øker valgdeltagelsen, jf. kommuneproposisjonen 2014 pkt.4.2.1. 
 
I utgangspunktet vil det gi en økonomisk og arbeidsmessig besparelse ved ikke å holde 
søndagsvalg og ved å redusere antall stemmekretser.  
 
Alternativer: 
Alternativ til innstilling:  

1. Valgting ved stortingsvalget/sametingsvalget 2017 holdes  
søndag 10. september og mandag 11. september. 

2. Elektronisk avkryssing i manntallet innføres. 
3. Kommunestyret ber ikke om sak til valgstyret angående kretsinndeling.  

 
Vurdering av alternativ 
Tradisjon og økt tilgjengelighet er argumenter for å holde todagers valg.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at stortingsvalget og sametingsvalget 2017 holdes på mandag 
11. september. Med god tilrettelegging for forhåndsstemmegivning vil dette gjøre at det 
er lite behov for å måtte benytte søndagen som stemmedag. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-146-s-2012-2013/4/2/1.html?id=727869
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