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Prosjektleder/rådmannens innstilling:
Det avholdes 2-dagersvalg i nye Tønsberg.
For kommunestyrevalget 2019 benyttes følgende valglokaler:
Søndag 8. september:
Revetalhallen, Slagenhallen, Oseberg kulturhus.

Mandag 9. september:
Eik krets
Husøy krets
Presterød krets
Sem krets
Sentrum krets (Tbg)
Volden krets
Barkåker krets
Revetal krets
Ramnes krets
Våle krets
Undrumsdal krets
Fon krets
Vivestad krets

Eik samfunnshus
Allaktivitetshuset på Husøy
Slagenhallen
Sem samfunnshus/idrettshall
Oseberg kulturhus
Lokalet Fram (Volden)
Barkåker
samfunnshus/idrettshall
Revetalhallen
Ramnes skole
Våle samfunnshus
Solerød oppvekstsenter
Fon barnehage
Bygdehuset Sagatun

Tidspunkt for stemmegivningen fastsettes slik:
Søndag 8. september
Mandag 9.
september

kl 14.00 til 18.00
kl 09.00 til 21.00

Saksnummer
002/18

20.09.2018 Valgstyret - nye Tønsberg:
Møtebehandling:
Bent Molvær, Frp, og Heming Olaussen, Sv, fremmet følgende edringsforslag hva gjelder
valglokaler søndag 8. september:
Søndag 8. september:
Eik samfunnshus, Allaktivitetshuset på Husøy, Slagenhallen, Sem samfunnsus/idrettshall, Oseberg
kulturhus, Lokalet Fram (Volden), Barkåker samfunnshus/idrettshall, Revetalhallen.
Votering:
Molvær og Olaussens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forøvrg ble prosjektleder/rådmannens innstilling vedtatt.
VASNT- 002/18 Vedtak:
Det avholdes 2-dagersvalg i nye Tønsberg.
For kommunestyrevalget 2019 benyttes følgende valglokaler:
Søndag 8. september:
Eik samfunnshus, Allaktivitetshuset på Husøy, Slagenhallen, Sem samfunnsus/idrettshall, Oseberg
kulturhus, Lokalet Fram (Volden), Barkåker samfunnshus/idrettshall, Revetalhallen.
Mandag 9. september:
Eik krets
Husøy krets
Presterød krets
Sem krets
Sentrum krets (Tbg)
Volden krets
Barkåker krets
Revetal krets
Ramnes krets
Våle krets
Undrumsdal krets
Fon krets
Vivestad krets

Eik samfunnshus
Allaktivitetshuset på Husøy
Slagenhallen
Sem samfunnshus/idrettshall
Oseberg kulturhus
Lokalet Fram (Volden)
Barkåker
samfunnshus/idrettshall
Revetalhallen
Ramnes skole
Våle samfunnshus
Solerød oppvekstsenter
Fon barnehage
Bygdehuset Sagatun

Tidspunkt for stemmegivningen fastsettes slik:
Søndag 8. september
Mandag 9.
september

kl 14.00 til 18.00
kl 09.00 til 21.00

Sammendrag:
Det legges i denne saken fram forslag om at kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
gjennomføres som todagersvalg, med kun 3 stemmelokaler åpne på søndag.
Det foreslås ikke endringer i stemmekretser.

Innledning – hva saken gjelder:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved brev datert 16. mars 2018 informert
om at valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9.
september 2019.
Faktagrunnlag:
I Re er det lang tradisjon for kun å bruke den offisielle valgdagen, mens Tønsberg på sin
side har tradisjon med valg over 2 dager.
Et unntak i Re var i 2015, da det ble holdt valg i ett valglokale også på søndag, med
bakgrunn i at det ble avholdt folkeavstemming til samme tid.
Tidligere kunne et mindretall i kommunestyret beslutte at det skulle avholdes valg også på
søndag før den offisielle valgdagen. Denne regelen ble endret i 2016, slik at det nå kreves
alminnelig flertall dersom det skal avholdes valg på søndag.
Departementet har forskriftsfestet at fellesnemnda får myndighet til å bestemme om det
skal avholdes valg også på søndagen.
I Norge avholdes to-dagers valg i cirka 45 % av kommunene, og andelen kommuner med
todagers valg viser en nedgang fra og med 2009.
Statistikken viser videre at det er relativt få velgere som stemmer på søndagen; 17,1 % i
2009 og 15,9 % i 2011. I Tønsberg stemte 18,8% på søndagen.
Kommunene som avholder todagers valg avholder i hovedsak valg søndag i noen
valglokaler og med begrenset åpningstid. Tønsberg har imidlertid brukt alle lokalene på
søndag, men med redusert åpningstid.
Forhåndsstemmer øker.
Antall forhåndsstemmer øker år for år.
Valgdeltakelse og antall forhåndsstemmer i Re og Tønsberg ved de 2 siste valg:
Kommune
Tønsberg
Re
Kilde: SSB

Valgdeltakelse
2015
58,3%
59,7%

Valgdeltakelse
2017
78,7%
78,8%

Stemmer
valgting
2015
15784
3728

Stemmer
valgting
2017
19049
4154

Stemmer
forhånd
2015
3626
518

Stemmer
forhånd
2017
7023
1225

Rettslig grunnlag:
I henhold til valglovens § 9.3 skal valgstyret bestemme hvor stemmegivningen skal foregå,
og fastsette tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen må ikke foregå senere enn kl
21.00.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Prosjektleder/rådmannen er ikke kjent med noen statistikk som viser en sammenheng

mellom økt valgdeltakelse og antall valgdager. I kommunaldepartementets evaluering av
kommunevalget i 2011 står det:
"Gjennomsnittlig valgdeltagelse i kommuner med todagersvalg var 1,7 prosentpoeng
lavere enn i kommuner som kun hadde stemmegivning mandag. Forskning kan ikke
dokumentere at det er noen klar sammenheng mellom valgdeltagelse og todagersvalg".
Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener at debatten om to versus én valgdag
er i ferd med å stilne i takt med at stadig flere forhåndsstemmer. Det betyr at god
tilgjengelighet til valg utenom den offisielle valgdagen gjør at behovet for 2 valgdager ikke
er særlig til stede i forhold til det å sikre god valgdeltagelse.
Dette indikerer at det er andre faktorer som er langt viktigere for valgdeltakelsen enn antall
valgdager.
Todagersvalg krever en del ekstra ressurser, både personalmessig, organisatorisk og
også økonomisk. En ekstra valgdag innebærer økte kostnader knyttet til godtgjøring, IKTsupport, bevertning, sikkerhetsordninger osv.
Det er ikke regnet nøyaktig på merkostnaden ved å ha valg også på søndag. Det meste av
kostnadene knytter seg til bemanning, og et meget forsiktig anslag er at
bemanningskostnadene vil beløpe seg til kr 166.000,- dersom alle 13 valglokalene i nye
Tønsberg skal holde åpent på søndag.
Anslaget er basert på en timelønn for alle tilsvarende pensjonistvilkår. I realiteten vil en
stor del av bemanningen være ansatte i kommunene, som vil ha en høyere lønn
m/overtidsbetaling på søndag.
Dersom man velger å gjennomføre valg også søndag, foreslås det å holde åpent på de 3
valglokalene hvor flest stemmer. Dette er Revetal, Sentrum (Tbg) og Presterød.
Kostnadene til bemanning på disse 3 valglokalene vil, gitt samme forutsetninger hva
gjelder lønn, anslagsvis beløpe seg til kr 66.000,-, en innsparing på ca kr 100.000,-.
Det presiseres at alle stemmeberettigede i Re og Tønsberg kan avgi stemme ved det
valglokale man ønsker, uavhengig av om dette er i Re eller Tønsberg. En
stemmeberettiget i Tønsberg kan altså avgi sin stemme i Re hvis ønskelig, og en
stemmeberettiget i Re, kan avgi sin stemme i Tønsberg.
Åpningstid:
Det foreslås at åpningstiden på søndag settes til kl. 1400-1800.
Valgkretser/valglokaler:
Det foreslås at man i 2019 beholder alle valgkretser uforandret, med unntak av
nødvendige endringer som følge av vedtatte grensejusteringer.
Prosjektleder/rådmannen forslår at valglokalene som ble brukt ved de siste valgene, også
brukes ved dette valget, med unntak av Revetal ungdomsskole og Vivestad barnehage.
Det foreslås her at man i stedet benytter Revetalhallen og bygdehuset Sagatun (Vivestad).
Revetalhallen foreslås for å i minst mulig grad forstyrre skolens daglige drift, samtidig som
Revetalhallen anses velegnet.
Når det gjelder Vivestad barnehage, har det ved evaluering etter tidligere valg kommet
frem at lokalet ikke er velegnet på grunn av liten plass og støy fra barnehagen. Sagatun
har tidligere blitt brukt som valglokale, men etter at Re kommune tok i bruk elektronisk
manntall på valgdagen, ble lokalet flyttet til Vivestad barnehage pga manglende nettverk.
Dette er imidlertid ingen problemstillinger lenger, da det er etablert nettverk, og lokalet da

anses godt egnet.
Det foreslås etter dette at nye Tønsberg kommune har følgende valgkretser/valglokaler
ved kommunestyrevalget i 2019:
Krets
Eik
Husøy
Presterød
Sem
Sentrum (Tbg)
Volden
Barkåker
Revetal
Ramnes
Våle
Undrumsdal
Fon
Vivestad

Valglokale
Eik samfunnshus
Allaktivitetshuset på Husøy
Slagenhallen
Sem samfunnshus/idrettshall
Oseberg kulturhus
Lokalet Fram (Volden)
Barkåker samfunnshus/idrettshall
Revetalhallen
Ramnes skole
Våle samfunnshus
Solerød oppvekstsenter
Fon barnehage
Bygdehuset Sagatun

Åpningstid valgdagen:
I Tønsberg har man tradisjonelt hatt åpningstid kl 0900-2100 på valgdagen, men man i Re
har hatt åpningstid kl 0900-2000.
Det foreslås at åpningstiden på valgdagen blir 0900-2100 i alle valglokaler.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Kostnadene til bemanning på de 3 foreslåtte valglokalene vil anslagsvis beløpe seg til
minimum kr 66.000,-, Det er ikke beregnet øvrige kostnader, som teknisk support,
bespisning, leie av lokaler mv.
Dersom man skulle vedta å ha alle valglokalene åpne på søndag, vil et meget forsiktig
anslag være at kostnadene til bemanning vil beløpe seg til kr 166.000,-. Det er heller ikke
her beregnet øvrige kostnader.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Det foreslås at det avholdes 2-dagersvalg i nye Tønsberg, og at Revetalhallen,
Slagentangen og Oseberg kulturhus valglokaler holder åpent på søndag, med åpningstid
kl. 14.00-18.00.

Åpningstiden på den offisielle valgdagen foreslås til kl. 09.00-21.00 i alle valglokaler.
Det foreslås ikke å gjøre endringer i antall valgkretser.
Det foreslås å benytte de samme valglokalene som ved siste valg, med unntak av Revetal
ungdomsskole som foreslås erstattet av Revetalhallen, og Vivestad barnehage, som
foreslås erstattet av bygdehuset Sagatun.
Videre behandling

Tønsberg, 11.09.2018
Egil Johansen
prosjektleder/rådmann

