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Stortings- og sametingsvalget 2017 - fastsettelse av valgdager
Rådmannens forslag til innstilling
Ved Stortings- og sametingsvalget 2017 gjennomføres det valg mandag 11. september 2017 ved
følgende stemmekretser:

Kretsnavn

Mandag 11 september åpningstid

Sentrum

09:00 til 21:00

Saltvern/Rønvik 09:00 til 21:00
Nordsia

09:00 til 21:00

Mørkved

09:00 til 21:00

Løding

09:00 til 21:00

Kjerringøy

11:00 til 18:00

Misvær

11:00 til 19:00

Skjerstad

11:00 til 19:00

Saltstraumen

11:00 til 20:00

Saksopplysninger
Valgloven § 9-2 har følgende bestemmelse vedrørende fastsetting av valgdag:
(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag.

(2) Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes
valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med
budsjettet for det året valget skal holdes.
Bodø kommune har tidligere hatt differensiert gjennomføring av valg i de ulike stemmekretsene ved
at det har vært avholdt endagsvalg i de minste stemmekretsene og todagersvalg i de største
stemmekretsene.
Bodø kommune hadde todagersvalg ved valget i 1995. Valg i perioden 1997 - 2005 ble avholdt
som endagsvalg. Fra valget i 2007 og frem til i dag har det vært avholdt to dagers valg i Bodø.
Begrunnelsen for å gå tilbake til to dagers valg var at man ønsket å øke valgdeltakelsen.
Oppmøte ved tidligere valg.
Oversikten under viser oppmøte på valgdagene for valgene for stortingsvalgene 2013 og 2009 på
henholdsvis søndag og mandag.
2013
Søndag
Mandag
Sentrum
919
2639
Saltvern
857
2000
Landego
0
144
Nordsia
178
609
Alstad
0
0
Mørkved
954
2447
Løding
336
871
Sum
3262
9422
Forhåndsstemmer 3689
Elektroniske
12222
forhåndsstemmer
Frammøteprosenten ved tidligere stortingsvalg har vært:

Søndag
1211
1421
0
477
1199
1340
537
6185
7943

2009
Mandag
2449
2562
28
766
1876
2246
1121
12040

1997 75,2 %
2001 73,3%
2005 76,6 %
2009 76,2 %
2013 78,4 %
Som det fremgår av tabellen avgis flest stemmer på mandag som er valgdagen. Forholdet mellom
søndags- og mandagsvelgere er relativt stabilt.
Samtidig er også en markant økning av forhåndsstemmer. Bodø kommune deltok i forsøk med
elektronisk forhåndsstemmegivning ved valgene i 2011 og 2013, noe som i betydelig grad påvirket
både forhåndsstemmegivning og oppmøte på valgdagen. Dette påvirket trolig også økningen i
valgdeltakelsen totalt. Generelt sett er det betydelig høyere valgdeltakelse ved stortingsvalg enn ved
kommune- og fylkestingsvalg i Bodø kommune.
Vurdering
Departementet og media retter i stor grad informasjon om valgdagen mot mandag.

I forhold til da Bodø kommune sist praktiserte endagsvalg, er muligheten for forhåndsstemming og
tidligstemming økt betydelig. I dagens valglov er det åpnet for forhåndsstemming fra 10. august
innenriks og 1. juli utenriks og fram til fredag før valgdagen, som ved valget i 2017 er satt til
mandag 11. september 2017.
I tillegg til mulighet for ordinær forhåndsstemming, er det i valgloven gitt mulighet for
tidligstemming fra 1. juli for velgere som ikke har mulighet for å avgi stemme på valgdagen eller i
normal forhåndsstemmeperiode.
Dette innebærer at det er mulighet for å avgi stemme over to måneder fra 1. juli til 11. september.
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."
Kostnader ved valg.
Den største kostnaden i forbindelse med valgdagen er stemmesedler og teknisk utstyr, husleie og
godtgjørelse til valgmedarbeidere.
Kostnadene for valgfunksjonærer ved en dagsvalg er 382000,Kostnaden for valgfunksjonærer ved to dagsvalg er 716000,Dette betyr en ekstra kostnad for valgfunksjonærer på 335000,- ved to dagers valg. Ekstrakostnad
for bevertning til valgfunksjonærer ved todagers valg utgjør ca 30.000.
I tillegg til kostnader for valgfunksjonærer vil kostnader ved å leie valglokaler for to dager påløpe.
De største valglokalene slik som Spektrum og Mørkvedhallen har en samlet kostnad på ca 40000,pr dag. I tillegg vil det komme til en del ekstra kostnader som ikke er tallfestet slik som ekstra
beredskapsvakt i forbindelse med IKT systemer og lignende.
Totalt gir to valgdager en ekstrakostnad på ca. 404000,-

Konklusjon og anbefaling
Rådmannen viser til kommunaldepartementets evaluering fra valget i 2011 og betydelig forlenget
periode med mulighet for forhåndsstemming og tidligstemming. Rådmannen anbefaler derfor at
Bodø kommune avholder valg på mandag 11. september 2017 i følgende stemmekretser:
Kretsnavn

Mandag 11 september åpningstid

Sentrum

09:00 til 21:00

Saltvern/Rønvik 09:00 til 21:00
Nordsia

09:00 til 21:00

Mørkved

09:00 til 21:00

Løding

09:00 til 21:00

Kjerringøy

11:00 til 18:00

Misvær

11:00 til 19:00

Skjerstad

11:00 til 19:00

Saltstraumen

11:00 til 20:00

Rådmannen viser for øvrig til at anbefalingen er lagt til grunn for bevilgning til valg i
budsjettforslaget for 2017.

Rolf Kåre Jensen
Rådmann
Berit Skaug
Leder politisk sekretariat
Saksbehandler: Svein Inge Johansen

Trykte vedlegg:
Ingen

Utrykte vedlegg:
Ingen

