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Prosjektleder/rådmannens innstilling:
Et arbeidsutvalg bestående av valgstyrets leder og valgansvarlig delegeres myndighet til å drøfte
og avgjøre mindre spørsmål underveis. Saker av overordnet karakter, som innebærer endringer
eller prinsipielle spørsmål, avgjøres av valgstyret.
Myndighet til supplering av medlemmer til stemmestyrene ved forfall, delegeres til
valgadministrasjonen.
Myndighet til prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmer delegeres til
valgadministrasjonen.
20.09.2018 Valgstyret - nye Tønsberg:
Møtebehandling:
Rådmannes innstilling enstemmig vedtatt.
VASNT- 001/18 Vedtak:
Et arbeidsutvalg bestående av valgstyrets leder og valgansvarlig delegeres myndighet til å drøfte
og avgjøre mindre spørsmål underveis. Saker av overordnet karakter, som innebærer endringer
eller prinsipielle spørsmål, avgjøres av valgstyret.
Myndighet til supplering av medlemmer til stemmestyrene ved forfall, delegeres til
valgadministrasjonen.
Myndighet til prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmer delegeres til
valgadministrasjonen.

Sammendrag:
Valgstyret kan delegere myndighet til valgstyrets leder, et arbeidsutvalg eller
administrasjonssjefen, jf. Kommunelovens § 10 nr. 4 og § 23 nr. 4.
Delegasjonsadgangen omfatter enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning. Hva som er av prinsipiell betydning må fastsettes ut fra vedtakets karakter og
konsekvenser. Som en veiledning kan en si at saker som er av ren praktisk art, sjelden vil være av
prinsipiell betydning.

Innledning – hva saken gjelder:
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er Lise Brit Haugen oppnevnt som
valgansvarlig/valgstyrets sekretær. Valgansvarlig vil lede det administrative arbeidet med
valgavviklingen.
Prosjektleder/rådmannen anbefaler at valgstyret delegerer myndighet til et arbeidsutvalg
bestående av valgstyrets leder og sekretær til å fatte vedtak av ikke prinsipiell betydning.
Faktagrunnlag:
Kommunelovens bestemmelser om delegering av myndighet kommer til anvendelse.
Delegeringsadgangen omfatter enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning, jfr. kommunelovens § 10 nr. 4 og § 23 nr. 4.
Valgstyrets leder, et arbeidsutvalg eller administrasjonssjefen kan gis vedtaksmyndighet
som tilligger valgstyret etter loven. Det er imidlertid begrensninger med hensyn til omfang
og sakstype.
Saker som er av ren praktisk art vil sjelden være av prinsipiell betydning. Dette vil være
praktisk tilrettelegging av valget, herunder oppnevning av medhjelpere, sette opp manntall,
legge dette ut til offentlig ettersyn, kunngjøringer, lage lister over klager, underrette velgere
og kandidater, trykking av stemmesedler.
Stemmestyrer er å regne som «faste utvalg», men kan med hjemmel i Forskrift om
gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019, §4, delegeres til valgstyret. Fellesnemnda
vedtok 13.6.2018, i sak 24/18, å delegere oppnevningen til valgstyret.
Rettslig grunnlag:
Kommuneloven, valgloven, forskrifter om valg.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
For å gjøre valgavviklingen effektiv og enkel, foreslås det at valgstyrets leder og
valgansvarlig utgjør et arbeidsutvalg som drøfter og avgjør mindre spørsmål underveis.
Saker av overordnet karakter, som innebærer endringer eller prinsipielle spørsmål, skal
imidlertid ifølge valgloven avgjøres av valgstyret.
Valgstyret skal oppnevne stemmestyrer til alle valgkretser. Erfaringsmessig kan det
komme forfall til stemmestyrene helt opp til valgdagen. Prosjektleder/rådmannen foreslår
at valgadministrasjonen delegeres myndighet til å supplere med nye medlemmer til
stemmestyrene ved eventuelle forfall.
Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmer er ikke av prinsipiell betydning og
kan også delegeres. Valgforskriften § 35 sier imidlertid at det skal være to personer
tilstede ved åpning av stemmegivninger.
Ved innføring av elektronisk kryssing i manntallet, blir de aller fleste forhåndsstemmer nå
godkjent idet stemmeseddelen legges i urnen. Det er derfor et lite antall forhåndsstemmer
som skal prøves og godkjennes. Det foreslås derfor at valgadministrasjonen gis myndighet

til å prøve og godkjenne kurante forhåndsstemmer.
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:
Det foreslås at valgstyrets leder og valgansvarlig utgjør et arbeidsutvalg som drøfter og
avgjør mindre spørsmål underveis. Saker av overordnet karakter, som innebærer
endringer eller prinsipielle spørsmål, avgjøres av valgstyret.
Det foreslås videre at valgadministrasjonen får myndighet til å foreta supplering av
medlemmer til stemmestyrene ved forfall, samt prøve og godkjenne kurante
forhåndsstemmer.
Videre behandling
Saken avgjøres av valgstyret.

Tønsberg, 3. august 2018
Egil Johansen
prosjektleder/rådmann

