Tønsberg kommune

Re kommune
JournalpostID

19/15559

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - nye Tønsberg - Deling av Sem
krets - valglokale på Vear
Utvalg
Valgstyret - nye Tønsberg

Møteddato
14.03.2019

Saksnummer
005/19

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Valgstyrets vedtak av 20.09.2018 opprettholdes. Sem krets deles ikke, og det opprettes ikke en
egen krets med valglokale på Vear.
14.03.2019 Valgstyret - nye Tønsberg:
Møtebehandling:
Per Martin Aamodt (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av valgstyret:
Sem krets deles i to. Vear opprettes som egen krets sammen med Bjelland, Hogsnes og
Smørberg.
Vear idrettshall blir valglokale for Vear krets.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot valgstyrets fellesforslag.
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
VASNT- 005/19 Vedtak:
Sem krets deles i to. Vear opprettes som egen krets sammen med Bjelland, Hogsnes og
Smørberg.
Vear idrettshall blir valglokale for Vear krets.

Sammendrag:
Formannskapet i Tønsberg har bedt valgstyret vurdere om Sem krets skal deles, slik at Vear blir
egen krets med eget valglokale.

Innledning – hva saken gjelder:
Det har kommet innspill fra innbyggere på Vear om at de ønsker et eget valglokale på
Vear.
Det er ikke tillatt å ha mer enn ett valglokale i hver krets. Å få et eget valglokale på Vear vil
derfor måtte medføre at Sem krets deles i to; Sem og Vear.
Faktagrunnlag:
Fellesnemnda har delegert til valgstyret å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen
skal deles inn i.
Valgstyret for nye Tønsberg vedtok 20. september kretser og valglokaler for
kommunestyrevalget 2019.
Følgende kretser/valglokaler ble da vedtatt:
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

Kretsene er en videreføring av inndelingen ved stortingsvalget i 2017.
Innybyggere på Vear vil etter dette være manntallsført i Sem krets. Valglokalet ligger
sentralt plassert midt i det geografiske området som utgjør Sem krets.
I tillegg til muligheten for å avgi stemme på valgdagen, er det mulig å avgi
forhåndsstemme fra 10. august, både på dagtid, kveldstid og i helgene.
Trenden er at flere og flere benytter seg av muligheten til å avgi stemme på forhånd. Det
antas at ca 30% av de stemmeberettigede vil forhåndsstemme ved årets valg.
Rettslig grunnlag:
Valgloven
Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:
I Sem krets er det i det foreløpige manntallet 5115 stemmeberettigede. Det ble mottatt
2688 stemmer i kretsen ved stortingsvalget i 2017.
Til sammenlikning er det i kommunens største krets, Presterød, 13.527
stemmeberettigede.
Sem krets er i geografisk utstrekning også langt mindre enn flere andre kretser i nye
Tønsberg, som for eksempel Ramnes og Våle.
En eventuell deling av Sem krets foreslås gjennomført med følgende grenser:

Ved en deling vil Sem krets har ca 2300 stemmeberettigede og Vear ca 2950.
Flere og flere kommuner vurderer det som hensiktsmessig å justere ned antall
stemmekretser. Bakgrunnen for dette er blant annet krav til universell utforming,
valgsikkerhet, utvikling i velgeratferd, kostnader og at velgerne på valgdagen kan stemme
på hvilket valglokale de ønsker innenfor kommunen. Prosjektleder/rådmann valgte likevel
å ikke foreslå reduksjoner i dette første kommunestyrevalget for nye Tønsberg.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ba i brev av 13. juni om at eventuelle
endringer vedtas innen 1. desember 2018, og valgstyret for nye Tønsberg vedtok i
september at det ikke skulle gjøres endringer. Endelig frist for å melde inn endringer er 31.
mars 2019.
Valget i 2019 skal gjennomføres med bruk av elektronisk manntallsavkryssing. For
velgerne innebærer elektronisk avkryssing at de på ordinær måte kan stemme i alle
kommunens valglokaler, uavhengig av hvilken krets de er bosatt i. Papirmanntall benyttes

ikke, og avkrysning skjer elektronisk.
Utviklingen i valggjennomføring medfører at kretsbegrepet får redusert betydning. Med
elektronisk manntallsavkryssing registreres stemmen i avgitt valglokale og ikke i
manntallsført krets. Forhåndsstemmer fordeles heller ikke på krets, slik at kretsvise
resultater har redusert politisk informasjonsverdi.
For å redusere risikoen forbundet med elektronisk manntallsavkryssing må kommunen ha
et gjennomtenkt forhold til hva som er egnede valglokaler. Antall valglokaler og geografisk
spredning av disse vil blant annet virke inn på responstid ved nedetid.
Med de vedtatte 13 kretser, vil rundt 100 personer arbeide som valgmedarbeidere på
valgdagen. Flertallet av disse er enten administrativt ansatte på rådhuset/kommunehuset
eller merkantilt personell ute i virksomhetene. I 2019 er «Nye Tønsberg» i en intensiv fase
hva angår organisasjonsendringer, hvilket tilsier at ressurstilfanget når det gjelder
kommunalt personell (valgmedarbeidere) er begrenset. Det vil bli utfordrende å bemanne
de vedtatte 13 valglokaler med tilstrekkelig kvalifisert personell. Å øke antall valglokaler vil
ytterligere øke utfordringene.
Prosjektleder/rådmann har forståelse for at innbyggerne på Vear ønsker et eget
valglokale, slik de har vært vant til mens de var en del av Stokke kommune.
Etter en totalvurdering vil prosjektleder/rådmannen likevel anbefale at valgstyrets vedtak
fra 20.9.18 opprettholdes.

Alternative løsninger:
Sem krets deles i to. Vear opprettes som egen krets, med grenser som vist på kartutsnitt.
Vear idrettshall blir valglokale for Vear krets.
Økonomiske konsekvenser:
Dersom man deler Sem krets i to kretser, vil det medføre innkjøp av noe utstyr, og økt
behov for bemanning.
Av sikkerhetshensyn kan ikke nåværende utstyr/bemanning i Sem krets deles i to, men
noe utstyr/bemanning kan bli flyttet over til nytt valglokale.
Kostnader for ekstra utstyr er estimert til ca. kr. 35.000,-, og kostnader til ekstra
bemanning ca. kr. 48.000
Totalkostnad for å dele Sem krets i to og opprette Vear som egen krets estimeres til kr.
83.000,-. Utgifter til vaktmestertjenester, support og bevertning er ikke medregnet.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:
Prosjektleder/rådmann anbefaler at valgstyrets vedtak av 20.09.2018 opprettholdes. Sem
krets deler ikke, og det opprettes ikke en egen krets med valglokale på Vear.
Videre behandling
Saken avgjøres av valgstyret i nye Tønsberg.

Tønsberg, 04.03.2019

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann

