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Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende endring av pkt. 6:
Stemmeberettigede er de som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 (…).
Fellesforslag fra Ap, H, Sp og FrP:
1. Den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres papirbasert og elektronisk.
2. Forhåndsstemming kan skje på servicetorget i Ås rådhus og på Nordby
bibliotek i åpningstiden i perioden 30. mai til 10. juni med utvidet åpningstid til
kl. 20.00 to dager.
3. Servicetorget tar i mot stemmer fra beboere på helse- og sosialinstitusjoner.
4. Innbyggere som har spesielle behov kan innen 1. juni be om
hjemmestemming.
5. Utforming av spørsmål som skal stilles i folkeavstemningen delegeres til
Formannskapet dersom det er for sent å avgjøre dette i Kommunestyret 25.
mai.
6. Stemmeberettigede er de som har fylt 16 år og som er folkeregistrert i Ås
kommune den dato manntallet trekkes ut fra folkeregisteret. Manntallet legges
til offentlig ettersyn.
7. Nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget ivaretas av Ordfører og
Rådmann i samråd med Valgstyret.
8. Valget gjennomføres på papir 12.06.2016 kl. 13-21 i Kulturhuset og Nordbytun
ungdomsskole.
9. Hvis noen har stemt både elektronisk og i papir, er det papir som er gjeldende.
Votering:
 Fellesforslaget pkt. 1 ble vedtatt 28-5 (2SV, 2V, R) ved alternativ votering mot
rådmannens innstilling.
 Fellesforslaget pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
 Rådmannens innstilling pkt. 3-5 ble enstemmig vedtatt.
 SVs forslag til endret pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.
 Rådmannens innstilling pkt. 7 ble enstemmig vedtatt.
 Fellesforslaget pkt. 8-9 ble enstemmig vedtatt.
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Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
1. Den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres papirbasert og elektronisk.
2. Forhåndsstemming kan skje på servicetorget i Ås rådhus og på Nordby bibliotek i
åpningstiden i perioden 30. mai til 10. juni med utvidet åpningstid til
kl. 20.00 to dager.
3. Servicetorget tar i mot stemmer fra beboere på helse- og sosialinstitusjoner.
4. Innbyggere som har spesielle behov kan innen 1. juni be om hjemmestemming.
5. Utforming av spørsmål som skal stilles i folkeavstemningen delegeres til
Formannskapet dersom det er for sent å avgjøre dette i Kommunestyret 25. mai.
6. Stemmeberettigede er de som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 og som er
folkeregistrert i Ås kommune den dato manntallet trekkes ut fra folkeregisteret.
Manntallet legges til offentlig ettersyn.
7. Nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget ivaretas av Ordfører og
Rådmann i samråd med Valgstyret.
8. Valget gjennomføres på papir 12.06.2016 kl. 13-21 i Kulturhuset og Nordbytun
ungdomsskole.
9. Hvis noen har stemt både elektronisk og i papir, er det papir som er gjeldende.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 25. april 2016
Rita Stensrud
Konsulent i politisk sekretariat
Dokumentet er elektronisk godkjent
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