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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2019 - FASTSETTING AV VALGDAG

Saken avgjøres av:
Kommunestyret.
Vedlegg:
Ingen
Dokument i saken:
Brev fra Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement, datert 16.03.18.
Saksopplysninger:
Valgloven § 9-2 (1) lyder:
«Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag».
I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fastsatt til
mandag 9. september 2019.
Kommunene har, i henhold til Valgloven § 9-2 (2), anledning til å selv vedta om det skal holdes valg
også søndag 8. september 2019.
Det er ikke lenger mulig å vedta et slikt forslag med mindretall i kommunestyret.
Vedtak skal fattes senest samtidig med budsjett for det året valget skal holdes.
Det ble ved forrige stortingsvalg avholdt valg i Nes søndag og mandag.
Det ble ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdt valg i Nes søndag og mandag.
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Økonomiske konsekvenser:
Kostnad for en ekstra valgdag er lønnskostnader og mat til stemmestyret.
Vurdering:
Valgavvikling i de øvrige kommunene i Hallingdal:
Flå har 2-dagers valg
Gol har 1-dags valg
Hemsedal har 1-dags valg
Ål har 1-dags valg
Hol har 2-dagers valg ved stemmested Hol og Geilo.
Nes har tradisjon for to valgdager.
Kommunestyre- Valgting
og
søndag
fylkestingsvalg
2015
494
2011
456
Stortingsvalg
2017
444
2013
506

Valgting
mandag

Antall
stemmeberettigede
2753
2731

Valgdeltakelse i %

913
938

Antall
forhåndsStemmer
322
316

779
965

688
414

2542
2560

75,3 %
73,6 %

61,8 %
61,6 %

I kommunaldepartementets evaluering om kommunevalget 2011 står det: «Gjennomsnittlig
valgdeltakelse 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 valgdeltakelse og todagersvalg.»
Forhåndsstemmeperioden er fastsatt fra 10. august til og med fredag før valgdag. Antall
forhåndsstemmer øker. Økt tilgjengeligheten (utvidede åpningstider) for velgerne i
forhåndsstemmeperioden kan være med på øke valgdeltakelsen.
Med bakgrunn i dette foreslås det at det ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes
endagsvalg, mandag 9. september.

Rådmannens innstilling:
Nes kommune vedtar at det ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes endagsvalg,
mandag 9. september.
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