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MØTEINNKALLING 
 

Valgstyret (formannskapet) har møte i Ås kulturhus, Lille sal 

29.08.2012 kl. 18.30 

NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. 
 

 

 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 

offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  

Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 

Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 

bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 

Saksliste:  
 

VA-sak 1/12 12/840  

FASTSETTING AV VALGDAG  

- STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 

 

 
Ås, 21.08.2012 

 

 

Johan Alnes 

Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård,   

tlf. 64 96 20 04 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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REFERATSAK TIL VALGSTYRET 29.08.2012 

 
Brosjyre fra IMDI/Fafo: 
Stemmer de ikke? 
Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 

 
http://www.fafo.no/pub/rapp/20253/20253.pdf 

 

 

http://www.fafo.no/pub/rapp/20253/20253.pdf
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FASTSETTING AV VALGDAG 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 
 

Gå til saksliste 

 
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Arkivnr: 011 Saksnr.:  12/840 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Valgstyret 1/12 29.08.2012 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i valgloven § 9-2 (2) at det holdes valg også 
søndagen før den offisielle valgdagen. Valget i Ås kommune holdes dermed søndag 
8. og mandag 9. september 2013. 
 
Rådmannen i Ås, 21.08.2012 
 
 
Trine Christensen 
(sign.) 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Brev av 27.03.2012 fra Kommunal og regionaldepartementet 
 
Lenke til valgloven: http://www.lovdata.no/all/tl-20020628-057-009.html#9-2 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Referatsak valgstyret (formannskapet) 
Administrativ valggruppe 

 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-20020628-057-009.html#9-2
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 27.03.2012 orientert om at 
valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag  
9. september. 
 
Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det 
på et eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle 
valgdagen, jf. valgloven § 9-2 (2). Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet 
for det året valget skal holdes. 
 
Sametingsvalget er uaktuelt på valgdagen i Ås. Kommuner som har færre enn 30 
personer registrert i samemanntallet holder bare forhåndsvalg. Ås kommune har 13. 
 

Søndagsvalg 
I Ås kommune har det vært vanlig praksis å holde valg over to dager. Valglokalene 
har tidligere holdt åpent i 4 timer. Å holde søndagsvalg innebærer mer planlegging og 
tilrettelegging hos valgadministrasjonen, samt økte kostnader. 
 
Ved valget i 2009 og i 2011 ble ca. 1/3 av alle stemmer mottatt på valgting avgitt på 
søndagen. 
 

Stemmestyrer 
Etter endringer i valgloven kan ikke listekandidater til stortingsvalget være 
stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunen i vedkommende 
fylke, jf. valgloven § 9-3 (4) som lyder: 

(4) Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke 
oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i 
vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved 
stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker 
eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke. 

 
I Ås har det vært listekandidater/kommunestyremedlemmer som har blitt oppnevnt i 
stemmestyrene ved alle valg. Ved stortingsvalget 2013 vil ikke mange bli utelukket fra 
å sitte i stemmestyrene, men ved kommunestyrevalget 2015 vil listekandidater være 
utelukket. Det er derfor svært viktig at vi allerede ved dette valget både oppnevner 
lokalpolitikere, ansatte og rekrutterer andre innbyggere til stemmestyrer i en 
overgangsfase, slik at erfaring kan videreføres.  
 
Det er til sammen ca. 55 personer som kontinuerlig sitter i stemmestyrene, fordelt på 
de 6 valgkretsene både søndag og mandag. Det er også 3-5 personer som sitter som 
vara på hvert stemmested. Det kan bli en utfordring å rekruttere nok personer utenom 
de folkevalgte til å delta i stemmestyrer både søndag og mandag i valget. Vi ser for 
oss å rekruttere tidligere politikere, ansatte og andre innbyggere som er interesserte. 
 

Stemmekretser  
Ås kommune har 6 stemmekretser: Brønnerud, Åsgård, Rustad og Holstad, Kroer, 
Nordby, Solberg. Antallet ble sist endret ved at Holstad og Rustad ble slått sammen i 
2005, berørte kretsgrenser som følge av sammenslåingen ble sist justert i 2010. 
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En reduksjon i antall stemmekretser vil kunne medføre økonomiske besparelser og 
administrativ effektivisering. Stemmekretsendringer er imidlertid følsomt overfor 
innbyggerne/velgerne og administrativt krevende. 
 
I følge valgloven § 9-3 (1) avgjør kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, 
hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. I følge Ås kommunes 
reglementer er dette delegert til valgstyret (formannskapet), jf. pkt. 6.2. 
 
Frist for melding til Folkeregisteret om endringer i antall eller grenser er 31.03.2013. 
Et tidkrevende arbeid i GAB-registeret må utføres av kommunen før fristen utløper. 
Dersom valgstyret eller kommunestyret ønsker sak om endring av valgkretsene, bes 
bestilling gitt rådmannen i forbindelse med behandling av denne saken. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser 
Kostnader knyttet til å holde valg også søndagen før den offisielle valgdagen, vil mest 
sannsynlig tilsvare kostnadene ved valget 2011: 
 

- Stemmestyrer (kun søndag) 

o (Kun folkevalgte: ca. kr 50 000,-) 

o Folkevalgte, innbyggere og ansatte: ca. kr 110 000,-  

Folkevalgte mottar ordinær møtegodtgjørelse for deltagelse i stemmestyrene. 
Dersom ansatte i kommunen oppnevnes i stemmestyrene vil utgiften bli 
vesentlig større når det vil bli utbetalt timelønn med tillegg 100 %. Kostnaden 
for å rekruttere innbyggere vil være lavere enn kostnaden ved å rekruttere 
ansatte, tilsvarende godtgjøring til folkevalgte. 

- Bevertning til stemmestyrene (kun søndag) 

o Ca. kr 5 000,- 

- Administrasjonen (kun søndag) 

o Lønnskostnad: ca. kr 14 000,- 

Det er 4 personer som arbeider denne dagen i til sammen ca. 20 timer. Dette 
for utdeling av utstyr og manntall m.m., mottak av stemmesedler og annen 
bistand. 

Kostnaden for også å holde søndagsvalg utgjør derfor ca. kr 129 000,-.  
 
Det går også flere timer i forkant av valgting hos administrasjonen til planlegging og 
tilrettelegging ved å holde valgdag en ekstra dag. 
 
I følge Kommunal- og regionaldepartementet tas det ikke hensyn til om kommunen 
har et eller todagers valg.  

 

Vurdering av saken 
I utgangspunktet vil det gi en økonomisk og arbeidsmessig besparelse ved ikke å 
holde søndagsvalg. Det kan bli en større utfordring enn tidligere å rekruttere personer 
til stemmestyrene til både søndag og mandag, fordi vi ved dette valget bør oppnevne 
både lokalpolitikere, ansatte og andre innbyggere. 
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Ås kommune ønsker først og fremst å tilrettelegge valget best mulig for velgerne. Det 
har vært et godt oppmøte på søndagsvalget, og 1/3 av alle avgitte valgtingsstemmer 
er avgitt denne dagen ved tidligere valg. For å sørge for fortsatt god valgdeltagelsen 
bør man opprettholde 2-dagers valg i 2013. 
 

Konklusjon   
Rådmannen anbefaler å opprettholde tidligere praksis med å holde valg både søndag 
og mandag, for å tilrettelegge for best mulig valgdeltakelse. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket 
Umiddelbart. 
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