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Fastsettelse av valgdager i Tromsø kommune
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar til orientering at valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg
2023 blir mandag 11.september.

2. Tromsø kommune holder i tillegg valg søndag 10. september 2023 i alle
stemmekretsene.

Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør

Mari Enoksen Hult
Direktør organisasjon

1

Hva saken gjelder
Det er fastsatt at valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget blir
mandag 11. september 2023. Kommunestyret skal beslutte om valget i 2023 skal holdes over
en eller to dager. Fristen for å vedta dette er senest samtidig med budsjettet for 2023, slik at
merkostnadene knyttet til en ekstra valgdag kan innarbeides i budsjettet. Valg i Tromsø har
tidligere vært gjennomført over to dager. Kommunedirektøren foreslår at kommunen viderefører
denne praksisen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Saksutredning
Det er fastsatt at valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget blir
mandag 11. september 2023. Kommunestyret kan også bestemme at det på ett eller flere
steder i kommunen skal holdes valg også søndag 10. september 2023, jf. valgloven § 9-2 (2).

Ved valget i 2019 hadde 43% av kommunene to-dagersvalg. De største byene har i hovedsak
valg over to dager. Blant kommuner med 50-100 000 innbyggere er det større variasjon og
mange som bare har valgting en dag.
Valgting over to dager medfører økt kompleksitet spesielt knyttet til logistikk og sikkerhet, samt
noe økning i kostnader sammenlignet med å ha valglokaler åpent kun èn
en dag. Det finnes ingen
entydig forskning som tilsier at en ekstra valgdag medfører signifikant økning i valgdeltakelse,
men i Tromsø kommune er det lang tradisjon og en godt innarbeidet praksis å tilby innbyggerne
to dagers valgting.

Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at kommune- og fylkestingsvalget over holdes over to dager, 10.
og 11. september 2023. Dersom kommunestyret ønsker å endre antall dager med valgting,
anbefales det at dette utredes først.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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