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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Valgdag for kommunestyrevalg og fylkestingsvalg er fastsatt til mandag 9. september
2019. Kommunestyret kan vedta at det i tillegg skal holdes valg søndagen før
valgdagen.
Fakta i saken:
I statsråd 16.03.2018 ble valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget
fastsatt til mandag 9. september 2019. «Kommunestyret kan selv vedta at det på ett
eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle
valgdagen» jf. valgloven § 9-2 (2).
I Ås kommune har kommunestyrevalg og stortingsvalg vært holdt over to dager.
Valglokalene har da holdt åpne i 4 timer på søndagen. Søndagsvalg innebærer
betydelig mer planlegging, tilrettelegging og økte kostnader.
Ved kommunestyrevalget i Ås i 2015 ble 27,3 % av stemmene avgitt på valgting på
søndag. Forhåndsstemming i 2015 var 16,7 %.
Ved stortingsvalget i 2017 ble 26,9 % av stemmene avgitt på valgting søndag.
Forhåndsstemming i 2017 var 31,4 %.
I 2019 er forhåndsstemming mulig fra 1. juli til og med 6. september.
Blant Follo-kommunene avholdt Nesodden og Frogn kommune endags valg ved
kommunestyrevalget i 2015 og stortingsvalget i 2017, de 5 andre Follo-kommunene
avholdt todagers valg. Nasjonalt var det over halvparten av kommunene som holdt
endags valg i 2017.
I likhet med valget i 2017 vil det være elektronisk avkryssing i manntallet, som betyr
at ethvert valglokale i Ås kommune kan benyttes ved stemmegivning på valgdagen.
Listekandidater til de aktuelle valg kan ikke være valgfunksjonærer i valglokalene, jf.
valgloven § 9-3 (4). I 2015 og 2017 ble innbyggere, ansatte, studenter og enkelte
politikere som ikke stod på valglistene benyttet som valgmedarbeidere etter
annonsering. Det er til sammen ca. 60 valgfunksjonærer.
Vurdering:
Kostnader ved å holde valg søndagen før den offisielle valgdagen estimeres til minst
kr 130.000,- basert på kostnader fra valgene i 2015 og 2017. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet gir ikke økt tilskudd til kommuner som gjennomfører
en ekstra valgdag.
Valgforskning gir ikke belegg for at en ekstra valgdag er nødvendig, jf.
kommuneproposisjonen 2014 pkt.4.2.1. Rapporten viser til at «søndagsåpne
valglokaler ikke hadde positiv effekt på valgdeltagelsen» (Midtbø og Christensen,
2001). Andelen forhåndsstemming øker, og når stemmer kan avgis ved ethvert
valglokale på valgdagen, veier dette opp for argumentet om økt tilgjengelighet.
Det er administrativt mer krevende å holde én ekstra valgdag.
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Å innhente det høye antallet godkjente valgfunksjonærer er en utfordring. Arbeidstid
for ca. 60 valgfunksjonærer er ca. kl. 15.30 – 21.00 på søndag, valgdagen mandag
er arbeidstiden fra ca. kl. 8.30 – 22.00. Det er nødvendig at de samme personene
brukes begge dager. Søndagsvalg gjør det mer krevende med rekruttering.
I tillegg er det en stor utgift med godtgjøring, matservering, brukerstøtte og ansattes
lønninger en ekstra dag i helgen.
Alternativ innstilling:
Valgting ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 holdes søndag 8.
september og mandag 9. september.
Vurdering av alternativ
Tradisjon og noe økt tilgjengelighet er argumenter for å holde todagers valg.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 holdes på
mandag 9. september. Med god tilrettelegging for forhåndsstemmegivning vil dette
gjøre at det er lite behov for å måtte benytte søndagen som stemmedag.
Forhåndsstemming er mulig fra 1. juli til og med 6. september.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart

18/01099-6

Side 3 av 3

