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Valgstyret-18.06.2019- 010/19
Vedtak:
1. Stemmestyreneoppnevnesi samsvarmed fremlagteforslag.
2. Valgstyretsleder og valgstyretssekretærgisfullmakt til å supplereog rokkeremedlemmer
mellom stemmestyreneved behovsamt til å rekruttere stemmemottakereog
valgmedarbeiderefor øvrig.
3. Stemmemottakeretil forhåndsstemmemottakoppnevnesi samsvarmed det fremlagte
forslag.Valgstyretssekretærgis fullmakt til å supplereved behov.

Forslagtil vedtak:
1. Stemmestyreneoppnevnes i samsvar med fremlagte forslag, med valgstyrets eventuelle
endringer.
2. Valgstyretsleder og valgstyretssekretær gis fullmakt til å supplere og rokkere medlemmer
mellom stemmestyrene ved behov samt til å rekruttere stemmemottakere og
valgmedarbeiderefor øvrig.
3. Stemmemottakere til forhåndsstemmemottak oppnevnes i samsvar med det fremlagte
forslag.Valgstyretssekretærgis fullmakt til å supplereved behov.

SAKENI KORTETREKK
I kommunestyretsmøte 05. September2018sak091/18 ble valgstyretgitt myndighettil å foreta

oppnevning av stemmestyrer til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
I valglovens § 4-2 er det gitt bestemmelser om stemmestyrene. Et stemmestyre med minst tre
medlemmer skal administrere stemmegivningen på hvert sted. Stemmestyret er å anse som en
nemd og er underlagt kommunelovens bestemmelser for opprettelse, saksbehandling og
valgbarhet.
Det vil være hensiktsmessig å delegere myndighet til valgstyrets leder og valgstyrets sekretær når
det gjelder nødvendige påfølgende justeringer av valgmedarbeidere til det enkelte valglokale.
Rekrutteringsprosessen
Ved årets valg vil det være behov for ca. 320 medarbeidere (inkludert stemmestyret, vaktmester og
en representant fra Digit) i valglokalene.

Rekrutteringen av personer til stemmestyrene er en særlig viktig oppgave (tre medlemmer i
stemmestyret pr. valgkrets; 3 medlemmer x 18 valgkretser=54 personer).
Samtlige stemmestyrer som foreslås oppnevt i denne saken har medlemmer med nødvendig
valgerfaring. Det er viktig at stemmestyrene besettes med erfarne, pålitelige og kompetente
personer med digital kompetanse. Det er gledelig å se at det er rekruttert valgmedarbeidere blant
kommunalsjefer og tjenesteledere i Bærum kommune.
Stemmestyrene består av 26 ansatte (23 faste heltidsansatte + 3 deltidsansatte), 4 pensjonister fra
Bærum kommune og 24 eksterne.
Denne fordelingen mellom interne og eksterne er omtrent som ved tidligere valg.
Det er rekruttert 60% kvinner og 40% menn blant valgmedarbeiderne.
Det er flere kvinner enn menn som søker seg til valgarbeid, men det er ikke vanskelig å oppfylle
kravet om kjønnsbalansen i stemmestyrene.
Gjennomsnittsalderene er ca. 50 år (48,8 for kvinnene og 50,8 for mennene).
Per nå er det ca. 50 personer som har søkt om å bli valgmedarbeider, men som ikke har fått jobb.
Disse utgjør en solid reservepool på valgdagen.

Vedlegg:
Stemmestyrer i Bærum 2019
Oversikt forhåndsstemmemottakere
Valgmedarbeidere valgdagen inkl stemmestyrene

4494780
4495277
4496540

Behandlingen i møtet 18.06.2019 Valgstyret
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Valgstyret-18.06.2019- 010/19:
Vedtak:
1. Stemmestyrene oppnevnes i samsvar med fremlagte forslag.
2. Valgstyrets leder og valgstyrets sekretær gis fullmakt til å supplere og rokkere medlemmer
mellom stemmestyrene ved behov samt til å rekruttere stemmemottakere og
valgmedarbeidere for øvrig.
3. Stemmemottakere til forhåndsstemmemottak oppnevnes i samsvar med det fremlagte
forslag. Valgstyrets sekretær gis fullmakt til å supplere ved behov.

