
Valg 2019 – saker til politisk behandling



Saker til politisk behandling  

Saker som er behandlet: 

 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (fellesnemnda)

 Oppnevning av felles valgstyre (fellesnemnda)

 Delegasjon av fellesnemndas myndighet etter valgloven (fellesnemnda)

 Delegering av valgstyrets myndighet til prosjektrådmannen (valgstyret)

 Fastsetting av valgdag og åpningstid (behandlet i fellesnemnda med innstilling fra valgstyret)

 Endring av stemmekretser (behandlet i fellesnemnda med innstilling fra valgstyret)

 Forhåndsstemming, forhåndsstemmelokaler og åpningstid (behandlet i fellesnemnda med innstilling 
fra valgstyret)

Saker som skal behandles :

• Budsjett for valggjennomføring (fellesnemnda)

• Forslag til kommunikasjons- og profileringsstrategi (valgstyret har vedtakskompetanse)

• Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 – gjennomføring (valgstyret har vedtakskompetanse) 

• Godkjenning av listeforslag (valgstyret har vedtakskompetanse)

• Oppnevning av stemmestyrer (valgstyret har vedtakskompetanse etter delegasjon) 

• Forkastelser av stemmegivninger og stemmesedler (valgstyret har vedtakskompetanse) 

• Undertegning av valgstyrets møtebok (valgstyret har vedtakskompetanse)

• Godkjenning av valget (nytt kommunestyre)



Budsjettmodell

• Valget skal gjennomføres som et felles valg 
for den nye kommunen. For å sikre en 
effektiv og regnskapsmessig korrekt 
gjennomføring er det under ansvarsområdet 
til «Nye Drammen» etablert en 
«prosjektkonto». 

• Utgiftene fordeles etter innbyggertall. 

• Etter vedtatt fordelingsnøkkel overfører den 
enkelte kommune midler til 
«prosjektkontoen».

• For 2019 har vi et budsjett på 11 millioner 
kroner. 





Delegasjon: fellesnemnda valgstyret

• Med unntak for vedtak om antall 
valgdager, kretsinndeling og oppnevning 
av stemmestyrer er alle oppgaver i 
forbindelse med valg etter loven lagt til 
valgstyret. 

• I spørsmålet om antall valgdager 
oppstiller valgloven selv en grense for 
delegasjonsadgangen, men i spørsmålet 
om kretsinndeling og oppnevning av 
stemmestyrer kan fellesnemnda delegere 
myndighet.  



Delegasjon: valgstyret til 
prosjektrådmannen 

• I utgangspunktet er alle oppgaver i forbindelse 
med valg lagt til valgstyret. Hvis 
prosjektrådmannen skal utføre oppgaver i 
forbindelse med valget, må det derfor foreligge 
et formelt delegasjonsvedtak fra det organet 
som i henhold til lov er tillagt oppgaven. 

• Vedtak: Valgstyrets myndighet vedrørende 
enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning 
delegeres til prosjektrådmannen.  



Kommunestyre-
og 
fylkestingsvalget 
2019 –
gjennomføring 

«Samlesak» med følgende temaer:

 Frist for å fremsette krav om 
manntallseksemplar 

 Frist for å bestille uttrekk fra 
manntallet

 Antall gratis stemmesedler og frist for å 
bestille

 Plassering av stemmesedler i avlukkene 

 Loddsalg og innsamlinger

 Resultatrapportering på valgnatt

 Undertegning av valgstyrets møtebok 


