
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 

 
25.04.2007 kl. 16.30 NB! 

Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra 
offentlighet. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
 
Saksliste: 
 
• INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 

o Inndeling i roder. For å begrense kødannelse på valgdagen anbefales det at 
manntallene i de største kretsene forhåndsinndeles alfabetisk, f.eks. Rustad/Holstad i 3, 
Nordby og Åsgård i 2. Det innebærer at det vil fremgå av valgkortene hvilket bord den 
stemmeberettigede skal henvende seg til for avkryssing i manntallet. 
Avkryssingsmanntallene vil være ferdig splittet ved levering til stemmestyrene. 

 
Utv.sak nr. 2/07 07/839  
FASTSETTING AV VALGLOKALER OG ÅPNINGSTID  
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2007 
 
Utv.sak nr. 3/07 07/892  
OPPNEVNING AV STEMMEMOTTAKERE AV FORHÅNDSSTEMMER M.M. 
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2007 
 
Utv.sak nr. 4/07 07/888  
OPPNEVNING AV STEMMESTYRER  
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2007 
 
 
Ås, 17.04.07 
 
 
 
Johan Alnes 
Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård,  
tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no  
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas 
innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.) 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.  

mailto:Vibeke.berggard@as.kommune.no


ÅS KOMMUNE 
Valgstyret  Sak 2/07 
 
Utv.sak nr 2/07 
FASTSETTING AV VALGLOKALER OG ÅPNINGSTID 
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2007 
 
 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 014  Saknr.:  07/839 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Valgstyret 2/07 25.04.2007 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det holdes valgting på følgende steder i Ås kommune ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalget 2007: 
01. Brønnerud krets  - Brønnerud skole 
02. Åsgård krets   - Åsgård skole - mediateket 
03.  Rustad og Holstad krets - Ås arbeidskirke 
05. Kroer krets   - Kroer samfunnshus 
06. Nordby krets   - Nordby kulturhus/idrettshall 
07. Solberg krets   - Granheimtunet – Nordby eldresenter 
 

2. Følgende åpningstider for valglokalene fastsettes: 
Søndag 9. september  kl. 16.00-20.00 
Mandag 10. september   kl. 09.00-20.00 

 
Rådmannen i Ås, 17.04.05 
 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  Valgstyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Utskrift av valghåndbok pkt. 12-2 og 12-3. 
Brev av 02.04.07 til valgstyret fra Kommunalt råd for funksjonshemmede, med vedlagt 
veileder, lnr. 4775/07. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Valghåndbok 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg2007/Konverterte-dokumenter/valg2007/Valghandboken.html?id=430140

 
Utskrift av saken sendes til:  
Valgstyrets leder Johan Alnes 
Prosjektleder for valg Thora Bakka 
Politisk sekretariat for kunngjøring, jf. valghåndbok pkt. 12-4. 
 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg2007/Konverterte-dokumenter/valg2007/Valghandboken.html?id=430140
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Valgdagene søndag 9. og mandag 10. september 2007 ble vedtatt av kommunestyret i  
k-sak 41/06.  
 
Valglovens § 9-3 (2) lyder: 
(2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for 
stemmegivningen. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 20. 
 
Utfyllende opplysninger om valglokaler og åpningstider fremgår av Valghåndboka fra KRD 
kapittel 12, se vedlegg. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Åpningstider er foreslått i tråd med tidligere valg. Rådmann sørger for at krav til Universell 
Utforming blir fulgt opp i form av en gjennomgang av valglokalenes tilgjengelighet i samråd 
med valgstyret.    



ÅS KOMMUNE 
Valgstyret  Sak 3/07 
 
Utv.sak nr 3/07 
OPPNEVNING AV STEMMEMOTTAKERE AV FORHÅNDSSTEMMER M.M. 
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2007 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: 014  Saknr.:  07/892 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Valgstyret 3/07 25.04.2007 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Servicetorget oppnevnes som stemmemottaker av forhåndsstemmene innenriks, herunder 

institusjonsstemmegivning og hjemmestemmegivning etter søknad. 
2. Servicetorgets faste stemmemottak holdes i Ås rådhus, kulturbygget, 1. etasje. 
3. Servicetorgets faste stemmemottak følger kommunens ordinære åpningstid. Lørdag 

01.09.07 holdes det åpent i bibliotekets åpningstid. 
4. Institusjonsstemmegivning skal finne sted på: 

Granås sykehjem, Heia sykehjem, Åslund sykehjem, Ås avlastningshjem, Moertunet 
bokollektiv og Granheimtunet. 
Forhåndsstemmegivning skal også finne sted på Universitetet for miljø- og biovitenskap 
og på Ås videregående skole. 

5. Søknad om ambulerende forhåndsstemmegivning i hht. valglovens § 8-3(6), må være 
kommet inn til kommunen onsdag 05.09.07 kl. 15.15. Valgstyrets leder gis fullmakt til å 
forlenge fristen i konkrete tilfeller. All forhåndsstemmegivning må imidlertid være 
avsluttet innen fredag 07.09.07 kl. 15.15. 

6. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer i forhold til 
punktene 2-4. 

 
Rådmannen i Ås, 17.04.07 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret  
 
Behandlingsrekkefølge: Valgstyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:    
Brev av 22.02.07 fra Kommunal og regionaldepartementet vedr. tiltak for å øke 
valgdeltakelsen. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen:  
Valglovens kap. 8 og Valghåndbokens kap. 10. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Prosjektleder for valg, service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka 
Servicetorget 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Valgloven fastsetter følgende vedrørende stemmemottak: 

§ 8-2. (1) a): Hvem kan motta forhåndsstemmer  
Som stemmemottaker innenriks fungerer stemmemottakere oppnevnt av valgstyret. 

 
§ 8-3. På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer: 
(1) Stemmegivningen skal foregå i egnet lokale.  
(2) Hos stemmemottaker oppnevnt av valgstyret foregår stemmegivning 

a) på helse- og sosialinstitusjoner, og 
b) der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer. 

 (6) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som 
 på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter annet ledd, kan 
 etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret 
 fastsetter selv fristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen. 
 Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag 
 siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres.  

 
Valgforskriften tilføyer følgende: 

§ 25. Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner  
Ved stemmemottak på helse- og sosialinstitusjoner kan stemmer også mottas hjemme 
hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar 
tilknytning til institusjonen.  

 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Servicetorget har vært ansvarlig for mottak av forhåndsstemmer siden valget i 2003. 
 
Erfaringene tilsier at det faste forhåndsmottaket bør flyttes til større lokaler. Prosjektgruppen 
tilrår at det tidligere røykerommet i kulturbyggets 1. etasje benyttes. Rommet er låsbart, 
blendingen kan tas ned slik at det blir tilstrekkelig lys og det er fullt tilgjengelig for alle.  
Det planlegges fast betjening der i hele forhåndsstemmingsperioden. 
 
For øvrig planlegges det bedre tilrettelegging for forhåndsstemming på UMB og Ås 
videregående skoler i forhold til i 2005. 
 
Det er naturlig at prosjektgruppen foretar en nærmere praktisk vurdering av avviklingen av 
forhåndsstemmegivningen i samråd med valgstyret. Derfor bør valgstyrets leder gis fullmakt 
til å foreta eventuelle endringer i samråd med rådmannen.



ÅS KOMMUNE 
Valgstyret  Sak 4/07 
 
Utv.sak nr 4/07 
OPPNEVNING AV STEMMESTYRER 
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2007 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: 014  Saknr.:  07/888 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Valgstyret 4/07 25.04.2007 
 
 
Leders innstilling: 
Valgstyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene, samt leder og 
nestleder til hvert stemmestyre i tråd med vedlagte liste, jf. vedlegg. 
 
Leder av valgstyret i Ås, 17.04.07 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Valgstyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Forslag til stemmestyrer 2007. 
2. Stemmestyrer ved stortingsvalget 2005. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen:  Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppnevnte personer 
Prosjektleder for valg, Service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I valghåndboken fra Kommunal- og regionaldepartementet står det følgende om stemmestyrer: 

3.1.2 Stemmestyret  
I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av 
valget på valgdagen. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. 
Kommunestyret velger medlemmer til stemmestyrene og ledere/nestledere. Valg av 
stemmestyrer kan delegeres til valgstyret, jf. valgloven § 4-2.  
 
Kommunelovens regler om valg av nemnder gjelder også for valg av stemmestyrene. 
Det er ikke krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i 
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vedkommende stemmekrets. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp 
følges når stemmestyrene velges.  

 
Ved de siste valgene har hvert stemmestyre bestått av 6 - 10 personer. Det skal oppnevnes 
stemmestyrer for følgende valgkretser: 

01 Brønnerud krets 
02 Åsgård krets 
03 Rustad og Holstad krets 
05 Kroer krets 
06 Nordby krets 
07 Solberg krets 

 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Valgstyret bes oppnevne medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene, samt leder og 
nestleder til hvert stemmestyre, jf. vedlagte forslag fra leder. 


