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Svar på skriftlig spørsmål til ordføreren om «Valg for alle"
Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost datert 25.09.18, som lød:
«Spørsmål til ordfører: Valg for alle
Å stemme ved valg er både en borgerplikt og et demokratisk høydepunkt. Det er derfor svært viktig at
vi tenker universell utforming når den praktiske gjennomføringa av kommunevalget 2019 skal
planlegges.
Vil ordfører sikre at alle valglokaler i Kristiansand er lett tilgjengelig for folk som bruker rullator og
rullestol?
Vil ordfører sikre at ledsagere, personlige assistenter, BPA-er og/eller valgfunksjonærer kan hjelpe
folk som har utfordringer med syn eller bevegelse inne i selve valgavlukket, ved behov?»
Svar:
Alle våre valglokaler er universelt utformet. Men det er ikke alle som er like lett tilgjengelig og
tilrettelagt for bruk av rullator og rullestol. Dette gjelder Justvik bydelshus, Lovisenlund skole og til
dels Idda. Alle tre byggene tilfredsstiller kravene i forhold til universell utforming, men det er til dels
noe langt å gå på Lovisenlund og heisen er noe vanskelig plassert på Idda og Justvik. Vi har ikke fått
noen klager på dette, og vi tilfredsstiller kravene i lov og forskrifter.
Alle våre valgfunksjonærer blir gjennom opplæringen i forkant av valget drillet på dette med
veiledning, hvordan vise vei til avlukket og endelig, hvordan bistå ved behov for hjelp inne i avlukket.
Når det gjelder ledsagere har alle velgere med spesielle behov anledning til å la seg bistå av en
ledsager, MEN dersom velgeren ønsker å ha med en person inn i avlukket som IKKE er en
valgfunksjonær skal også en valgfunksjonær følge med (dvs tre personer i avlukket).
I valglovens § 9-5 femte ledd omtales dette med at velgere som har behov for hjelp selv kan be
stemmestyret om nødvendig hjelp ved stemmegivningen. Videre kan velgere med alvorlig psykisk
eller fysisk funksjonshemning selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i
valglokalet. I så fall skal stemmestyret gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har
taushetsplikt.
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