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Valgkretser - kart

Valgkretser og valglokaler - åpningstider
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Beslutning om stemmekretsinndeling og valglokaler er i Halden delegert til valgstyret. Eventuelle
endringer i kretsinndelingen må meldes til Folkeregisteret innen 31.03.19.
Rådmannens innstilling:
1. Stemmekretsantallet 7 og stemmekretsgrensene endres ikke.
2. Stemmelokalet i krets 01 Halden flyttes fra Konservativen til Folkets Hus. For øvrig endres ikke
stemmelokalene fra forrige valg.
3. Åpningstider ved samtlige stemmesteder skal være:
 Søndag 8. september 2019
kl. 16:00 – 20:00
 Mandag 9. september 2019
kl. 09:00 – 20:00
Saksutredning:
Valgloven § 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering.
(1) Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles
inn i. Sentral matrikkelmyndighet skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i
valgåret.

Stemmekretser: antall og grenser
Vedlagte kart viser stemmekretsinndelingen som i mange år har vært gjeldende for Halden kommunes
vedkommende. Rådmannens vurdering er at disse kretsene er godt innarbeidet i befolkningen og fungerer
hensiktsmessig. Evalueringen etter valgene i 2015 og 2017 har ikke pekt på behov for å endre antallet
kretser. Det er riktignok store ulikheter i antall velgere for hver av kretsene – en naturlig konsekvens av
bosettingsmønsteret i kommunen, men dette oppfattes ikke som et problem for valgavviklingen. Det
innstilles derfor på at man for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 beholder den gjeldende
stemmekretsinndelingen – både antall og kretsgrenser.

Stemmesteder
Valglovens §9 bestemmer at stemmegivningen skal foregå i «egnet og tilgjengelig lokale» og at velgerne
«skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp».
KMDs Valghåndbok kap. 12.4.1 Antall valglokaler, 2. avsnitt:
Det er viktig å presisere at det kun skal være ett valglokale i hver stemmekrets. Dersom kommunen
ønsker å ha flere valglokaler i en stemmekrets, må kretsen deles i to. Det er ikke tillatt å ha flere
valglkolaler i samme stemmekrets, eller at en stemmekrets ikke har et valglokale. Kommunen må slå
sammen kretser hvis en krets mangler valglokale.
Når kommunestyret /valgstyret skal fastsette antallet valglokaler og hvor stemmegivningen skal foregå,
må det legges avgjørende vekt på hensynet til velgerne. Det må holdes stemmegivning på flere steder når
det er nødvendig av hensyn til velgerne. Valgmyndighetene bør tilstrebe å legge forholdene til rette slik at
man kan unngå kø.

Evalueringen etter tidligere valg har pekt på enkelte utfordringer i noen av valglokalene – fortrinnsvis når
det gjelder kvaliteten på utstyr, tilgang til nettverk, valgfunksjonærenes muligheter for spisepauser, o.l.
Dette er utfordringer som kan løses uten at det nødvendigvis innebærer behov for andre lokaler. Ved
forrige valg ble lokalet for Tistedal krets flyttet fra «Frelsesarméen» til Tistedal skole. Dette lokalet har
fått positive tilbakemeldinger. Selv om lokalene ligger i 2. etasje, er de godt egnet for
forflytningshemmede, ettersom det er enkel tilgang til heis i tilknytning til lokalene.
01 Halden krets:
Halden krets har hatt Konservativen som sitt stemmested. Når det gjelder dette lokalet, har det kommet
innvendinger som ikke lar seg løse uten flytting. Det klages på luftkvalitet og at lokalene er svært mørke
og derfor også til dels vanskelige å orientere seg i. For mange velgerne er dette kanskje ikke et vesentlig
problem, men blant valgfunksjonærene er det et klart ønske om å få til forbedringer.
Rådmannen vurderer Folkets Hus som et godt alternativ. Her vil kravene til tilgjengelighet kunne
ivaretas, lokalene er store nok og lyse nok og har de nødvendige fasiliteter både for velgere og
funksjonærer. Lokalene gir også mulighet for å avvikle kirkevalget i nærliggende lokale, jfr.
kirkevalgreglene § 10-1.
Folkets Hus har noe lengre avstand til parkeringsmulighetene i «Larsenhagen», men ikke i den grad at det
vil hindre velgernes tilgang til lokalet. For forflytningshemmede med parkeringstillatelse bør det på
valgdagen – i samarbeid med parkeringskontoret – kunne reserveres et visst antall plasser i
Tordenskjoldsgate, direkte utenfor lokalet.
En annen fordel ved å flytte valglokalet for Halden krets fra Konservativen til Folkets Hus vil være at man
i sistnevnte har direkte tilgang til og kontroll over IT-nettverket.
Ovennevnte tatt i betraktning vil rådmannen derfor anbefale at valglokalet for 01 Halden krets flyttes til
Folkets Hus. For øvrig beholdes samme valglokaler som ved forrige valg.
Konklusjon
Forutsatt at valgstyret gjør vedtak i samsvar med rådmannens innstilling, vil stemmekretser og valglokaler
for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 se slik ut:
Stemmekrets:
01 Halden
02 Hjortsberg
03 Låby
04 Berg
05 Tistedal
06 Idd
07 Prestebakke

Stemmested:
Antall stemmeberettigede 2017
Folkets Hus
5.299
Hjortsberghallen
5.777
Låby skole – gymsal
3.473
Berg skole – gymsal
1.565
Tistedal skole – allrom
2.721
Risum ungdomsskole – gymsal
3.778
Prestebakke samfunnshus
607
Totalt antall stemmeberettigede 2017:
23.289

