JournalpostID

18/37523

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon:
Kommunesammenslåing

Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 - nye Tønsberg kommune organisering og gjennomføring
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Møteddato
13.06.2018

Saksnummer
023/18

Prosjektleder/rådmannens innstilling
1. Utgiftene til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 dekkes av kommunenes ordinære
budsjett. Eventuelle økte utgifter dekkes etter innbyggertall.
2. Saken m/vedlagte prosjektplan tas for øvrig til orientering.

13.06.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:
Votering:
Prosjektleder/rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FTK- 023/18 Vedtak:
1. Utgiftene til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 dekkes av kommunenes ordinære
budsjett. Eventuelle økte utgifter dekkes etter innbyggertall.
2. Saken m/vedlagte prosjektplan tas for øvrig til orientering.

Sammendrag:
Høsten 2019 skal det gjennomføres kommunestyrevalg for nye Tønsberg.
Valget skal ifølge forskrift fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, avholdes som
om grenseendringer (inkl sammenslåinger) som trer i kraft i 2020 allerede er gjennomført.
Fellesnemnda skal fatte vedtak om budsjettmodell for valget 2019.
Forøvrig orienterer saken om arbeidet som nå igangsettes.
Vedlegg:
Prosjektplan_til fellesnemnda

Innledning – hva saken gjelder:
Høsten 2019 skal det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg for nye Tønsberg.
Fellesnemnda skal velge et felles valgstyre. Valget skal gjennomføres som om
sammenslåingen har funnet sted.
Planlegging og operasjonalisering av valget er organisert som administrativt prosjekt.
Formålet med denne saken er å orientere om arbeidet som nå igangsettes. I tillegg gir
saken fellesnemnda mulighet for å fremme politiske styringssignaler. Politiske avgjørelser
som antall valgdager, omfang av forhåndsstemmetilbud etc vil bli avklart gjennom egne
politiske saker.
Det er kun i spørsmålet om budsjettmodell at fellesnemnda i denne saken fatter et
bindende vedtak.
Faktagrunnlag:
Endring i lov og forskrift
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt to forskrifter for gjennomføring
av valget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer som
trer i kraft i 2020:
·

Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019

·

Forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019

Forskriftene fastsetter at valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er
gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av
sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.
Ved gjennomføringen av valg til kommunestyre i kommuner som er omfattet av
grenseendringer gjelder valgloven og valgforskriften med de unntak og presiseringer som
følger av forskriften.
Innbyggerne skal ved valget i 2019 altså velge sine representanter til kommunestyret og
fylkestinget i de nye enhetene, som trer i kraft 1. januar 2020.
I tillegg er endringer i valgloven til behandling i Stortinget. Endringene innebærer at
stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med de 19 valgdistriktene vi har i dag, mens man
venter på utredning og endelig behandling av spørsmålet. Dette vil også få konsekvenser
for kommune- og fylkestingsvalget i 2019, spesielt for kommunesammenslåinger på tvers
av fylkesgrensene. For nye Tønsberg sin del, vil valgdistriktet imidlertid være
ensbetydende med dagens fylke (Vestfold).
Valgstyret
Valgstyret skal velges av fellesnemnda som er opprettet i medhold av inndelingslova § 26.

Delegering av myndighet til valgstyret, og fra valgstyret til administrasjonen, fremmes som
egne saker.
En- eller todagersvalg
Fellesnemnda kan selv vedta at det ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også
søndagen før den offisielle valgdagen. Tidligere kunne et mindretall kreve at det også
skulle avholdes valg på søndagen før den offisielle valgdagen, selv om et flertall vedtok
kun 1 valgdag. Denne regelen er endret, og det kreves nå alminnelig flertall for at det også
skal avholdes valg på søndag. Valgloven § 9-2 andre ledd gjelder ikke.
Sak om 1- eller 2-dagers valg fremmes som egen sak for fellesnemnda.
Tid og sted for stemmegivningen
Fellesnemnda, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser
kommunen skal deles inn i. Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og
fastsetter tiden for stemmegivning.
Eventuelle kretsendring må meldes til Kartverket senest 31. mars 2019.
Egen sak fremmes for fellesnemda/valgstyret høsten 2018.
Valg av stemmestyrer
Fellesnemnda, eller valgstyret etter delegering, oppnevner stemmestyrer til hvert av de
ulike valglokalene.
Egen sak fremmes for fellesnemnda/valgstyret høsten 2018.
Tid og sted for mottak av forhåndsstemmer, oppnevning av stemmemottakere
Valgstyret bestemmer hvor det i tillegg til helse- og omsorgsinstitusjoner skal mottas
forhåndsstemmer, og oppnevner stemmemottakere.
Listeforslag
Etter valgloven § 6-1 kan det kun stilles én liste i hvert valgdistrikt. Valgdistriktene ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 vil henholdsvis være den nye sammenslåtte
kommunen og det nye sammenslåtte fylket. Partier må altså stille én felles liste i de nye
kommunene/fylkene.
Ved beregning av krav til antall underskrifter, skal antall stemmeberettigede innbyggere i
de sammenslåtte kommunene ved forrige kommunestyrevalg legges til grunn.
Partienes listeforslag legges frem for valgstyret til godkjenning.
Budsjett for valggjennomføring
Budsjett for valggjennomføringen skal vedtas av fellesnemnda.
Rettslig grunnlag:
Valgloven
Valgforskriften
Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Budsjett for valggjennomføring
Budsjett for valggjennomføringen skal vedtas av fellesnemnda.
Re og Tønsberg kommuner har hver for seg erfaringstall gjennom tidligere års
valgbudsjett/-regnskap. Dersom det ikke vedtas store endring i valggjennomføringen, vil
trolig kommunenes tidligere budsjetter i stor grad være tilstrekkelig for å dekke kostnadene
ved valget i 2019.
Det foreslås derfor at utgiftene til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 dekkes av

kommunenes ordinære budsjett. Eventuelle økte utgifter fordeles etter innbyggertall.
Prosjektplan
Vedlagte overordnete prosjektplan tas til orientering.
Prosjektleder/rådmann har nedsatt et administrativt prosjekt, ledet av prosjektmedarbeider
Lise Brit Haugen. 3 representanter fra Tønsberg og 2 representanter fra Re vil delta i
prosjektgruppa.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Utgiftene til kommuestyre- og fylkestingsvalget i 2019 foreslås dekket av kommunenes
ordinære budsjett, og eventuelle økte utgifter fordeles etter innbyggertall.
For øvrig tas saken til orientering.
Videre behandling
Saken avgjøres av fellesnemnda.

Tønsberg, 28. mai 2018

Egil Johansen
prosjektleder/rådmann

