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Svar på klage på valg av valglokale i Bærum kommune
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til deres oversendelse av klage fra Marit
Gåseidnes av 2. august 2019.
Sakens bakgrunn
I henhold til valgloven § 9-3 annet ledd, skal valgstyret bestemme hvor stemmegivningen
skal foregå og fastsette tiden for stemmegivning. Stemmegivningen skal foregå i egnet og
tilgjengelig lokale. Valgstyret i Bærum kommune vedtok enstemmig den 26. februar 2019 at
Tanum menighetshus skal brukes som valglokale i Tanum krets ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget i 2019.
Marit Gåseidnes påklaget vedtaket om bruk av Tanum menighetshus som valglokale til
Bærum kommune den 2. august 2019.
Synspunktene i klagen
Klager anfører at valglokalet for Tanum krets i Bærum kommune, som er Tanum
menighetshus ikke er et verdinøytralt lokale, da det er synlige kristne symboler på dette
bygget. Klager mener at et valglokale skal være fritt for politisk og religiøs påvirkning. Klager
viser også til at kommunen i sin vurdering av et valglokales egnethet, også må forventes å
drøfte den verdinøytrale egnetheten. Klager viser også til kommunens saksfremleggelse, der
den geografiske beliggenheten av lokalet innad i kretsen drøftes. Velger stiller spørsmål ved
valget av valglokalet, og viser til at kretsen har alternative valglokaler som kunne vært brukt.
Valgstyrets behandling av klagen
Valgstyret behandlet klagen i møte 27. august 2019.
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Valgstyret viser til at valgloven stiller enkelte krav til de lokalene som skal benyttes i
stemmegivningen. Valgloven §§ 8-3 første ledd og 9-3 annet ledd stiller krav til at lokalene
skal være egnete og tilgjengelige. Kommunen viser også til nærmere beskrivelse om valg av
lokaler for forhåndsstemmegivning i valghåndboken, der det blant annet står at lokalene skal
ha et visst offisielt preg. Kommunen viser også til at valgforskriften § 26, som inneholder et
krav om at skal legges vekt på god tilgjengelighet for alle velgere.
Kommunen angir at velgeren har stemmerett i Bærum kommune og at klagen anses rettidig
fremsatt i tråd med kravene i valgloven § 13-2.
Kommunen viser til beslutningsgrunnlaget bak vedtaket om å benytte Tanum menighetshus
som valglokale, som ble fattet av valgstyret 26. februar 2019.
Kommunen viser til klagerens misnøye med deres begrunnelse, og understreker at
beslutningen om å velge Tanum menighetshus som valglokale er basert på en sammensatt
vurdering av flere relevante forhold. Kommunen viser til at det ikke er tvilsomt at valgstyret
har anledning til å vektlegge praktiske forhold som fremkommelighet, trafikkavvikling og
parkeringsforhold.
Kommunen viser også til at det vil være kostnadskrevende å bytte valglokale på nåværende
tidspunkt, samt at det vil kunne skape forvirring for velgerne som allerede er informert om
hvor deres stemmested er.
Valgstyret vedtok at klagen ikke tas til følge, og oversendte saken til departementet.
Departementets merknader
Valgloven § 13-2 fastslår at alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med
forberedelsen og gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i det fylket eller
den kommunen vedkommende er manntallsført. Klage må fremmes innen sju dager etter
valgdagen. Vilkårene for å klage er oppfylt.
Det følger av valgloven § 9-3 at stemmegivningen på valgtinget skal foregå i "egnet og
tilgjengelig lokale".
Valgstyret i Bærum kommune vedtok å gjenbruke alle valglokalene i kommunen fra sist valg,
med unntak av valglokalet i Tanum krets. Kommunen viser til at det på det tidligere
valglokalet, Tanum skole, ble benyttet et dobbeltklasserom som var noe trangt.
Departementet viser til at kommunens saksfremlegg viser en god vurdering av
tilgjengeligheten ved menighetshuset. Kommunen viser til at menighetshuset har stor
kapasitet, ligger sentralt i kretsen og har både ordinære parkeringsplasser og plasser for HC.
Kommunen viser også til at menighetshuset er nytt og universelt utformet. Det vil ifølge
kommunen også være et gratis skysstilbud med buss mellom det tidligere valglokalet
(Tanum skole) og det nye valglokalet (Tanum menighetshus). Departementets vurdering er
at kommunen har gjort en grundig vurdering med vektlegging på tilgjengelighet.
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Departementet understreker at kommuner står fritt til å selv bestemme hvorvidt det kan eller
bør benyttes valglokaler med religiøs tilknytning, og at det ikke ville vært unaturlig dersom
kommunen drøftet hvorvidt valglokalene bør være livssynsnøytrale. Dette er derimot ikke et
krav etter valgloven, som gir valgstyret myndigheten til å bestemme hva som er et egnet og
tilgjengelig lokale.
Bærum kommunes vedtak om å benytte Tanum menighetshus som valglokale, er således
ikke i strid med valglovens bestemmelser.
Konklusjon
Klagen fra Marit Gåseidnes tas ikke til følge. Departementets vedtak er endelig og kan ikke
bringes inn for domstolene, jf. valgloven § 13-2.
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