
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 

 
26.09.2007 kl. 16.30  

 
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: 
 
Utv.sak nr. 6/07 07/1921  
KOMMUNESTYREVALG OG FYLKESTINGSVALG 2007 - KLAGE  
 
Utv.sak nr. 7/07 07/2115  
GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2007  
 
• ORIENTERING: 

KRD-rundskriv H10/07 publisert 18.09.07: 
Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, 
varaordfører, faste utvalg m.m. 

 
Ås, 18.09.07 
 
 
 
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.  



ÅS KOMMUNE 
Valgstyret  Sak 6/07 

 

 
Utv.sak nr 6/07 
KOMMUNESTYREVALG OG FYLKESTINGSVALG 2007 - KLAGE 
 
 
Saksbehandler:  Annette Grimnes Arkivnr: 014 &02 Saknr.:  07/1921 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Valgstyret 6/07 26.09.2007 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Valgstyret tar ikke klagen fra Torbjørn Skjellum til følge da det ikke påvist brudd på 
regleverket når det gjelder mottak og behandling av forhåndsstemmer i Ås kommune. 
 
Klagen videresendes Kommunal- og regionaldepartementet for endelig avgjørelse. 
 
Rådmannen i Ås, 18.09.07 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
Kommunal og regionaldepartementet – klageinstans 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Utdrag fra valglov og valgforskrift. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Klage fra Torbjørn Skjellum av 26.08.07 
Behandling av klage fra Linda Rønning ved Stortingsvalget 2005 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommunalt og regionaldepartementet 
Torbjørn Skjellum 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Valgstyret har mottatt klage vedrørende prosedyre for forhåndsstemming fra Torbjørn 
Skjellum, jf. e-post av 26.08.07, lnr. 11746/07.  
 
Klageren mener at de prosedyrer som ble fulgt er et brudd på prinsipp om hemmelig valg. 
I klagen står det: ”Stemmeseddel blir lagt i åpen indre konvolutt, som igjen legges i ytre 
konvolutt sammen med valgkortet. Dette innebærer at min stemmegivning i prinsippet ikke er 
hemmelig. Jeg kan ikke skjønne at denne prosedyren er i overensstemmelse med krav til 
hemmelig valg” 
 
Klagen oppfyller de krav som følger av valglovens § 13-2.  
 
Etter rådmannens oppfatning følger den beskrevne håndteringen valglovens § 8-4 og 
valgforskriftens § 27 om fremgangsmåten ved stemmegivningen, fullt ut. Se vedlegg. 
 
Ved valgstyrets prøving av forhåndsstemmegivninger ble valgkort og uåpnet 
stemmeseddelkonvolutt skilt. De uåpnede anonyme stemmeseddelkonvoluttene ble deretter lagt 
i forseglet urne. Disse ble først åpnet i forbindelse med opptellingen. Valgforskriftens  
§ 35 om at det skal være minst to personer tilstede ved åpning av stemmegivninger ble 
ivaretatt.  
 
Valgstyret i Ås behandlet en tilsvarende klagesak som kom ved avviklingen av Stortingsvalget 
i 2005. Riksvalgstyret, som er klageinstans for Stortingsvalg, tok ikke klagen til følge.  
 
Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans ved fylkestingsvalg og kommunestyre-
valg i h.h.t. valglovens § 13-2(4). Kopi av klagen er sendt fylkesvalgstyret i Akershus,  
jf. valglovens § 13-2 (3). 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmann kan ikke se at det er påvist brudd på regelverket når det gjelder mottak og behandling 
av forhåndsstemmer i Ås kommune, og anbefaler at klagen ikke tas til følge.  
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Vedlegg: Utdrag fra valgloven og valgforskriften: 

LOV 2002-06-28 nr 57: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og 

kommunestyrer (valgloven) 

Valglovens § 13-2. Klage ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg  

(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av fylkestingsvalget i det fylket vedkommende er manntallsført, og ved 
kommunestyrevalget i den kommunen vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen 
spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt 
manntallsført, klagerett.  

(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må fremmes 
innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent i fylkestinget eller kommunestyret.  

(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret i kommunen ved 
kommunestyrevalg og for fylkesvalgstyret ved fylkestingsvalg. Gjelder klagen forhold av 
betydning for begge valg, anses den å gjelde begge og kan fremsettes enten for valgstyret eller 
fylkesvalgstyret.  

(4) Departementet er klageinstans. Departementet skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune 
eller i hele fylket eller kommunestyrevalget i en kommune ugyldig dersom det er begått feil 
som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er 
mulig å rette. Departementets vedtak i klagesaker etter denne paragraf er endelige og kan ikke 
bringes inn for domstolene.  
 
 

Valglovens § 8-4. Fremgangsmåten ved stemmegivningen  

(1) Stemmegivningen skal foregå i enerom og usett. Stemmeseddelen skal legges i en egen 
stemmeseddelkonvolutt. Velger som har behov for det, kan selv be stemmemottaker om å få 
hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan 
selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede. Stemmemottaker skal gjøre 
hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt.  

(2) Stemmemottaker skal påse at det fremgår av stemmegivningen hvem velgeren er, slik at det 
er mulig for valgstyret å identifisere vedkommende og krysse av ved rett navn i manntallet.  

(3) Velger som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg. Velgers identitet kan ved 
stemmegivning på institusjon i stedet bekreftes av en ansatt som legitimerer seg.  

(4) Ved ambulerende stemmegivning og stemmegivning på institusjon skal det være minst to 
stemmemottakere til stede.  
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FOR 2003-01-02 nr 05: Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og 

kommunestyrer (valgforskriften). 
 
Valgforskriften § 27. Fremgangsmåte ved forhåndsstemmegivningen - forsendelse  

(1) Stemmemottakeren skal gi velgeren en stemmeseddelkonvolutt og vise vedkommende til 
det sted der stemmesedlene er utlagt.  

(2) Ved ambulerende stemmegivning, stemmegivning på pasientrom og i trygde- og 
omsorgsboliger, skal velgeren få utlevert en stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved 
valget. Stemmemottakeren må ikke ta tilbake noen av de utleverte stemmesedlene.  

(3) Velger med stemmerett i en annen valgkrets skal i stedet få utlevert en 
avkryssingsstemmeseddel med navnene til de registrerte politiske partiene.  

(4) Velgeren skal legge stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Ved kommunestyrevalg 
og fylkestingsvalg brukes samme stemmeseddelkonvolutt til begge valg.  

(5) Avgis stemmen innenriks, skal stemmemottakeren underskrive på valgkortet og påføre tid 
og sted for stemmegivningen. Stemmemottaker skal deretter legge stemmeseddelkonvolutten 
og valgkortet ned i en omslagskonvolutt, lime den igjen og legge den i en forseglet urne i 
velgerens påsyn.  

(6) Avgis stemmen utenriks, på Svalbard eller Jan Mayen skal stemmemottakeren legge 
stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt og lime denne igjen i velgerens påsyn. 
Stemmemottakeren skal deretter påføre omslagskonvolutten følgende opplysninger:  

a)valgstyrets navn og adresse,  

b)velgerens navn og fødselsdato,  

c)velgerens adresse på hjemstedet 30. juni i valgåret, eventuelt siste adresse i Norge dersom 
velgeren har meldt flytting til utlandet, og  

d)tid og sted for stemmegivningen.  

Stemmemottakeren og velgeren skriver deretter under på omslagskonvolutten.  

 

Valgforskriften § 35: 

§ 35. Åpning av omslags- og stemmeseddelkonvolutter  

       Valgstyret skal påse at åpning av omslags- og stemmeseddelkonvolutter ikke foretas av de 
samme personene, dersom dette foregår samtidig. Det skal være to personer tilstede ved åpning 
av stemmegivninger.  



ÅS KOMMUNE 
Valgstyret  Sak 7/07 

 

 
Utv.sak nr 7/07 
GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2007 
 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: 014  Saknr.:  07/2115 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Valgstyret 7/07 26.09.2007 
Kommunestyret /  
 

 
 
Leders innstilling: 
Kommunestyrevalget 2007 godkjennes, jf. vedlagte møtebok for valgstyret 2007 med vedlegg. 

 
Ås, 18.09.07 
 
 
Johan Alnes 
Leder 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:   
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:   
Valgstyret 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken separat trykt til kommunestyrets faste medlemmer:  
(sendes ut med innkalling til konstituerende kommunestyremøte) 
Møtebok for valgstyret 2007 med vedlegg. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen:  
• Møtebok for valgstyret 2007 med vedlegg 
• Dokumentasjon vedrørende gjennomføring av valget kan fås ved henvendelse til politisk 

sekretariat. 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Leder av valgstyret 
Politisk sekretariat 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Det vises til vedlagte møtebok for valgstyret vedrørende kommunestyrevalget og 
fylkestingsvalget 2007 der valgstyret har redegjort for valgoppgjøret. 
 
Etter valgloven § 13-4 er det det nyvalgte kommunestyret som treffer vedtak om kommune-
styrevalget er gyldig.  Det nyvalgte fylkestinget treffer vedtak om fylkestingsvalget er gyldig. 
Fylkesmannen fører ikke kontroll med valgstyrenes møtebøker. 
 
Dersom kommunestyret finner at valget er gjennomført i henhold til regelverket, godkjennes 
valget. 
 
Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget ugyldig hvis det er begått feil som antas å ha 
hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette. I 
så fall sendes melding til departementet som evt. påbyr omvalg. 
 
Minst tre av kommunestyrets medlemmer kan sammen fremsette begjæring om 
lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 innen en frist på syv dager etter at kommunestyret 
har truffet vedtak om godkjenning, jf. valglovens § 13-4 (5). 
 
Alle som har stemmerett i Ås kunne innen syv dager etter valgdagen, klage skriftlig over 
forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget, jf. valgloven § 13-2. 
Klagefristen utløp 17.09.07. Det er mottatt en klage, se valgstyresak 6/07, 26.09.07.   
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Valgstyret i Ås finner at valget er gjennomført i henhold til regelverket og tilrår at valget 
godkjennes. 


