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Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 

 
Rådmennenes innstilling: 

1. I den nye kommunen Aurskog-Høland velges et valgstyre på 9 medlemmer for ansvaret for 
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 
- Som leder velges: 
- Som nestleder velges: 
- Som medlem velges: 
- Som medlem velges: 
- Som medlem velges: 
- Som medlem velges: 
- Som medlem velges: 
- Som medlem velges: 
- Som medlem velges: 

2. I den nye kommunen Aurskog-Høland avholdes valg også søndag 8. september 2019. 
3. Valgstyret delegeres myndighet til å velge stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere. 
4. Ordningen med engasjement av valgmedarbeidere, gjerne ungdommer, ved valgstedene 

videreføres så langt det passer. 
5. Det delegeres til valgstyrets leder å foreta suppleringsvalg av stemmestyremedlemmer, og 

valgmedarbeidere ved behov.  
6. Fellesnemnda legger til grunn at alle stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere gis 

nødvendig opplæring. 
7. Gjeldende valgkretser i Aurskog-Høland kommune (6 stk) og Rømskog kommune (1 stk) 

opprettholdes. 
8. Det delegeres til valgstyret å fastsette valglokaler og åpningstider samt tid og sted for 

forhåndsstemmegivning. Fellesnemnda legger til grunn at tidligere åpningstider 
opprettholdes og at stemmekretsen på Rømskog følger de samme åpningstidene som i 
tidligere Aurskog-Høland.  

Vedlegg:  

Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019 

Saksopplysninger: 

Før kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 vil det ikke være et felles kommunestyre for den 
nyopprettede kommunen som blant annet skal velge valgstyre, fastsette antall valgdager, 
stemmekretser og velge stemmestyrer. 
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Det er derfor i forskrift fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 02.05.18 at 
fellesnemnda skal velge valgstyre. 

Relevante bestemmelser: 

Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019 
 

Vurderinger: 

Valg av valgstyre 
I Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune har formannskapet ivaretatt rollen som 
valgstyre. I intensjonsavtalen om kommunesammenslåing er det ikke uttalt noe om oppnevning av 
valgstyre, men det er rimelig at ordningen med at formannskapet fungerer som valgstyre kan 
videreføres. Men, det er ikke nødvendig å ta stilling til dette i denne omgang fordi det er fastsatt at 
fellesnemnda skal velge valgstyre. 
Etter intensjonsavtalen skal formannskapet bestå av 9 medlemmer, og etter dette foreslås valgt et 
valgstyre på 9 medlemmer. 
 
Fastsettelse av antall valgdager 
Etter forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019 § 5 kan fellesnemnda selv vedta at 
det ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. 
 
I Statsråd 16. mars 2018 er valgdagen fastsatt til mandag 9. september 2019. Fellesnemnda kan 
bestemme om det skal holdes valg også søndag 8. september 2019. 
 
Både Aurskog-Høland og Rømskog kommuner har lang praksis for å avholde valg over 2 dager. Det er 
lagt til grunn i kommunene at det er mange pendlere og at søndagsvalg bidrar til bedre 
tilgjengelighet til valget og dermed større valgdeltagelse. 
 
 Valgoppmøtet på søndager varierer imidlertid ved de ulike stemmestedene:  
 
Valgkrets Avgitte stemmer i prosent 

søndag Kommunevalg 2015 
Avgitte stemmer søndag i 
prosent Stortingsvalg 2017 

Aursmoen 42  39 
Haneborg 69 43 
Hemnes 31 34 
Bjørkelangen 47 37 
Setskog 44 36 
Løken 41 37 
Rømskog 57 55 
Avgitte stemmer søndag i A-H  2560 
Avgitte stemmer søndag i Rømskog  175 
 
Søndag er en rimelig god valgdag og publikum har vært vant med å kunne stemme på søndag. 
Rådmennene anbefaler at ordningen med 2-dagers valg videreføres med samme begrunnelse som 
tidligere år. 
 
Valg av stemmestyrer 
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Etter forskriftens § 4 kan fellesnemnda gi valgstyret myndighet til å oppnevne stemmestyrer. I 
Aurskog-Høland har det vært praksis for at valgstyret har hatt denne myndigheten, og rådmennene 
foreslår at den ordningen videreføres. 
 
I Aurskog-Høland har det ved de siste valgene blitt engasjert valgmedarbeidere, gjerne ungdommer, 
ved valgstedene. Dette er en ordning som har fungert tilfredsstillende. Engasjement av ungdommer 
over 18 år er blitt påpekt av departementet som god demokratiopplæring, og Aurskog-Høland 
kommune har søkt å følge opp denne ambisjonen. 
Valgmedarbeiderne ved valglokalene trenger ikke nødvendigvis være medlem av stemmestyret. 
Rådmennene foreslår at denne praksis videreføres. 
 
I Aurskog-Høland kommune har valgstyrets leder hatt fullmakt til å foreta suppleringsvalg av 
stemmestyremedlemmer, eventuelt valgmedarbeidere ved behov. Det er en fordel om denne 
ordningen kan videreføres av hensyn til eventuelle forfall og endringer under vegs. Alle 
stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere forutsettes å bli gitt nødvendig opplæring som 
tidligere.  
 
Tid og sted for stemmegivning 
Etter forskriftens § 6 kan fellesnemnda, eller valgstyret, avgjøre hvor mange stemmekretser 
kommunen skal deles inn i.  
Rådmennene vurderer det slik at stemmekretsinndelingen bør ligge fast. Det betyr at det fortsatt er 6 
valgkretser i gamle Aurskog-Høland og en valgkrets på Rømskog. 
 
Det foreslås delegert til valgstyret å fastsette valglokale og åpningstider samt tid og sted for 
forhåndsstemmegivning. Rådmennene mener at tidligere åpningstider legges til grunn, men mener at 
åpningstiden på Rømskog bør følge de samme åpningstidene som i tidligere Aurskog-Høland. Dette 
betyr at stemmekretsen på Rømskog utvider åpningstiden til kl. 2100 på valgdagen mandag. 
Rømskog har hatt rutine på å stenge tidligere. Rømskog kommune lukket valglokale på kl. 16.00 ved 
siste valg. 

Økonomiske vurderinger: 

2-dagers valg 
Valg på søndag medfører kostnader knyttet til møtegodtgjørelse for stemmestyrer, flagging og andre 
administrative kostnader. Utgiftene kan beregnes til ca kr. 80.000. 

Alternativer og konsekvenser:  

Det kan vurderes om enkelte av de mindre valglokalene kan holdes stengt på søndag, men oppmøtet 
ved siste valg tilsier at dette neppe er aktuelt. 

Konklusjon: 

Rådmennene viser til innstillingen. 


