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VA-sak 1/10 
VALGKRETSGRENSER I ÅS 
 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 014  Saknr.:  09/2877 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Valgstyret 1/10 16.06.2010 
 
 
 
Leders innstilling: 
Grensene for valgkretser vedtatt 09.03.2005 med presisering 14.03.2005, justeres 
slik at: 
1. alle innbyggere i tidligere Holstad krets med postnummer 1430 Ås plasseres i 

stemmekrets 03. Rustad og Holstad. 
2. alle innbyggere i tidligere Holstad krets med postnummer postnummer 1400 Ski 

plasseres i stemmekrets 07. Solberg. 
3. alle innbyggere med postnummer 1430 Ås langs Syverudveien plasseres i 

stemmekrets 01. Brønnerud. 
 
Leder av valgstyret i Ås, 09.06.2010 
 
 
Johan Alnes 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Valgstyret 14.01.09, VA-sak 1/09 
Valgstyret 21.03.07, VA-sak 1/07  
Valgstyret 09.03.05, VA-sak 1/05 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Utskrift av valgstyrets møtebok 09.03.2005, Va-sak 1/05. 
2. Oversiktskart over gjeldende valgkretser, vedtatt i Va-sak 1/05. 
3. Oversikt over skolekretsgrensene, datert 26.10.2009 
4. Forslag til nye valgkretsgrenser etter møte med leder av Holstad grendelag 

27.05.2010. 
5. Evaluering av Stortingsvalg 2009 fra stemmestyrelederne. 
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Notat om henvendelse 03.02.2010 om tilbakeføring til Brønnerud krets fra personer 
bosatt i Syverudveien. 
Kopi av valgstyresakene 1/05, 1/07 og 1/09. 
Møtebøker fra Stortingsvalg 2009 og Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2007. 
Diverse oversikter. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Teknisk etat v/oppmålingssjef Halvor Bruun for endring av GAB-registeret. 
• Folkeregisteret i Ås, Skatt øst ski, Vestveien 20, 1400 Ski med oversendelsesbrev 

der det bes om tilbakemelding om at endringene er registrert og kontrollert. 
• Leder av Holstad grendeutvalg 
• Eva og Inge Revhaug 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
Sak om valgkretsgrenser i Ås legges frem for valgstyret til avgjørelse. Bakgrunnen er 
tilbakemeldinger og erfaringer fra tidligere valg om eksisterende valgkretser og 
grenser. 
 
Ås kommune har følgende valgkretser: 

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

 
Regler om myndighet og tidsfrist: 
Valgloven fastsetter følgende om stemmekretser, jf. § 9-3 nr. 1: 

Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange 
stemmekretser kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal 
orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret. 

 
Ås kommunes reglementer fastsetter følgende om myndighet i valgsaker: 
1. Formannskapet skal ivareta funksjonen som valgstyre, jf. pkt 6.1. om 

formannskapets ansvars- og arbeidsområde. 
2. Formannskapet skal treffe alle avgjørelser etter valgloven som kan delegeres 

(som valgstyre), jf. pkt. 6.2. om formannskapet generelle myndighet. 
3. Leder for valgstyret delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer 

av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. pkt. 8.5 om myndighet til leder 
(ordfører) i valgsaker.  

4. Et overordnet politisk organ kan kreve å få lagt fram for seg en sak som et 
underordnet organ har til behandling etter delegert myndighet, jf. pkt. 3.1 om 
gjennomgående bestemmelser om utøvelse av delegert myndighet, formelle 
bestemmelser.   

 



  VA-sak 1/10 

4 

Saken legges frem for valgstyret for endelig avgjørelse i samsvar med pkt. 2 over. 
 
Praktisk gjennomføring av vedtak om endringer: 
Vedtak om endring av kretsgrenser og evt. andre endringer sendes samtidig til  
kommunens oppmålingsavdeling og til folkeregisteret.  
 
Kommunen endrer kretsgrensene/andre endringer i GAB-registeret ved at alle gårds- 
og bruksnummer som berøres av endringen kodes på nytt i matrikkelen. 
Manntallsendringene sendes elektronisk fra kommunen til folkeregisteret.  
Folkeregisteret skal kontrollere og bekrefte at endringene er registrert.  
 
Det gjøres oppmerksom på at all endring i valgkretser medfører stort administrativt 
arbeid og at det innebærer risiko for feil. I følge valgsystemleverandør ErgoGroup har 
mange kommuner erfart at vedtatte endringer ikke er kommet med eller blitt riktig 
registrert i manntallet.  Av den grunn har Ås kommune latt være å endre 
nummereringen på valgkretsene etter sammenslåingen av Holstad og Rustad.  
 
Behov for justering: 
Holstad og Rustad kretser ble slått sammen i 2005 og grensene ble fastslått slik,  
jf. vedlegg 1 og 2:  

Alle fra 04 Holstad krets som bor øst for E18, samt Sneisletta v/Sneisveien og 
Bjerknesveien, inkluderes i 07 Solberg krets.  
Resten av 04 Holstad krets som bor vest for E18, flyttes til 03 Rustad og Holstad 
krets. 

Vedtaket er opprettholdt av valgstyret i saker 2007 og 2009. 
 
Det er imidlertid kommet tilbakemeldinger om at enkelte velgere har vært misfornøyd 
med grensen. Flere har avlagt fremmedstemmer. Se tilbakemeldinger fra 
stemmestyrelederne i kretsene 03 Rustad og Holstad, 06 Nordby og 07 Solberg, jf. 
vedlegg 5.  
 
I 2009 oppsto det en feil i manntallet ved at personer bosatt i Syverudveien med 
postadresse Ås var flyttet til Nordby krets fra Brønnerud krets. De tok kontakt med 
politisk sekretariat den 03.02.2010 med ønske om tilbakeføring til Brønnerud. 
 
Misnøye med kretsgrenser har ført til at flere velgere avlegger stemmer på valgtinget 
i andre kretser enn dem de tilhører, såkalte fremmedstemmer. For at valget og 
oppgjøret skal gå så enklest mulig er det viktig å redusere antall fremmedstemmer. 
Administrasjonen har gitt tilbakemelding om at høyt antall fremmedstemmer medfører 
mye registrering valgnatten. 
 
Vurdering av saken: 
Leder har ikke oppfattet at det er politisk ønske om omfattende endringer av valg-
kretsene, kun grensejustering. Konsekvenser av evt. nedleggelse eller opprettelse av 
flere kretser er derfor ikke utredet.  
 
Det er viktig at valgdeltakelsen sikres. 
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Leder av valgstyret har vurdert de innspill som har kommet og drøftet evt. grense-
justering mellom Rustad/Holstad og Solberg krets med leder av Holstad grendelag 
Trond Finstad.  
 
Leder kan ikke se noen grunn til at personer bosatt i Syverudveien med postadresse 
Ås skal tilhøre Nordby krets. 
   
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen om innstillingen vedtas.  
Leder vil likevel kort nevne at antall valgkretser innebærer økonomiske konsekvenser 
i forhold til administrasjon, lønn, godtgjørelser, utstyr, stemmesedler, manntall etc. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Leder tilrår at innstillingen vedtas for å imøtekomme anmodninger fra Holstad Vel, 
innbyggere i Syverudveien med postadresse Ås, innspill fra stemmestyreledere og 
administrasjonen. Det kan bidra til å holde valgdeltakelsen oppe og at velgere 
stemmer i den kretsen de tilhører valgdagen. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart slik at oppmålingsavdelingen kan starte registreringen så fort som mulig. 
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VEDLEGG  1 
Valgstyrets møtebok 09.03.2005, VA-sak 1/05. 

ÅS KOMMUNE - UTSKRIFT AV MØTEBOK 
Sak nr: 05/00734  
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2005 - ENDRING AV VALGKRETSER 
Saksbeh. Annette C. Grimnes Arkivkode:  011  
Utvalg Utv.sak nr Møtedato  
Valgstyret 0001/05 09.03.2005 
 
Leders innstilling: 
Valgstyret vedtar i hht. valglovens §9-3(1), jf. Ås kommunes reglementer pkt. 5.2, å endre 
stemmekretsinndelingen. Ås kommune deles inn i følgende seks stemmekretser: 

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

 
Valgstyrets behandling 09.03.2005: 
Valgstyret drøftet seg frem til et forslag om at Holstad krets deles mellom Solberg og Rustad 
kretser etter den mest hensiktsmessige grense, for eksempel at øst for E18 og Sneissletta 
overføres til Solberg. Leder gis fullmakt til å fastsette grensen. 
 
Votering: Leders innstilling med det omforente endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgstyret gjorde følgende vedtak i møtet den 09.03.2005:  
Valgstyret vedtar i hht. valglovens §9-3(1), jf. Ås kommunes reglementer pkt. 5.2, å endre 
stemmekretsinndelingen. Holstad krets deles mellom Rustad og Solberg kretser.  
Valgstyrets leder gis fullmakt til å fastsette grensen.   
 
Ås kommune deles inn i følgende seks stemmekretser: 

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

_____ 
Valgstyrets leder har i henhold til fullmakt den 14.03.05 fastsatt grensen slik:   
Alle fra 04 Holstad krets som bor øst for E18, samt Sneisletta v/Sneisveien og Bjerknesveien, 
inkluderes i 07 Solberg krets.  
Resten av 04 Holstad krets som bor vest for E18, flyttes til 03 Rustad og Holstad krets. 
 
Rett utskrift 
Dato: 17.03.05 
------------------------------------ 
Annette Grimnes 
Formannskapssekretær 

Kopi til: 
Folkeregistermyndigheten, Follo Likningskontor, 
Vestveien 20, 1400 Ski. 
Teknisk etat v/Halvor Bruun.  
Mikal Johansen, leder av arbeidsgruppe for valg. 



  VA-sak 1/10 

7 

VEDLEGG 2 
Gjeldende valgkretser  
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VEDLEGG 3 
Skolekretsgrenser 
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VEDLEGG 4 

Forslag til nye valgkretsgrenser 27.05.2010 
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VEDLEGG 5 
EVALUERING AV STORTINGSVALG 2009 FRA STEMMESTYRELEDERNE 
 

Den 21. okt.. 2009 kl. 09.34 skrev Johan Alnes, e-post: 
 
Stemmestyreledere 
Tiden går og vi har ennå ikke hatt vårt evalueringsmøte etter valgavviklingen. Fikk en 
skriftlig tilbakemelding fra Anne 17/9, men har ikke hørt noe fra dere andre. Kan vi ta 
evalueringen via e-post ved at dere stemmestyreledere melder tilbake til meg hva 
som bør gjøres annerledes neste gang? 
Herved er dere utfordret.         
 

Svar fra stemmestyrelederne: 
 

01 Brønnerud – Anne Odenmarck (A) 
 
I etterkant av valget har jeg to saker som jeg har blitt gjort oppmerksom på på 
Brønnerud. 
For det første var det vanskelig for personer som kom med bil å passere 
sperreportene inn til skolegården og valglokalet, og det bør vi se på til neste valg.  
Dessuten var skolegården og parkeringsplassen mørklagt, ingen lamper lyste så det 
var nesten umulig å finne tilbake til bilen sin. 
 

02 Åsgård og 00 Uoppgitt – Ivar Ekanger (A) 
 
På Åsgård vil jeg si at vårt eneste og største problem var å passe på de velgerne 
som ønsket å bruke den blanke stemmeseddelen som omslag. Jeg tror vi klarte å 
begrense dette problemet til 2-3 ustemplede stemmesedler, men dette var et 
problem. 
 
Videre er det et problem for enkelte å finne fram til valglokalet på Åsgård, så vi 
trenger langt flere plakater for å dekke alle mulige innganger til skolen og samtidig 
lede dem fram til riktig inngangsdør. Dette er altså vårt eneste innspill til hva som bør 
gjøres annerledes. 
 
"Villstemmer" var ikke noe problem - rent bortsett fra at det er synd at det kommer 
velgere og leverer stemmesedler som åpenbart blir forkastet. 
 

03 Rustad og Holstad – Jorunn Nakken (V) 
 

1. Kretsgrensene igjen. Vi hadde også denne gangen flere Fremmedstemmer fra 
Holstad (øst for E18) som egentlig skulle vært på Solberg. Det er tydeligvis 
uaktuelt for noen å reise dit. Og jeg fikk også denne gangen lange foredrag om 
hvor dårlig gjort det er å dele denne tidligere skolekretsen/valgkretsen på to 
valgkretser, om hvem som hadde bodd 14 generasjoner i Holstad, om at de 
hadde mistet skolen, landhandelen, postkontoret, stasjonen osv. osv. Jeg fikk 
også beskjed om at de som ”var lydige” og reiste til Solberg, kom til å holde 
samme foredrag for stemmestyret der oppe. Mye interessant historiefortelling, 
men helt unødvendig bruk av tid. Det må være en enkel sak å justere grensene 
slik at de tilsvarer skolegrensene/inntaksområdene. Dette blir veldig feil bruk av 
ressurser, både for stemmestyrene i Rustad og Solberg, og for valgstyret på 
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kvelden/natta når disse konvoluttene må gås gjennom og godkjennes manuelt. 
Dessuten handler det om respekt for innbyggerne, også i denne delen av 
kommunen. 

2. Stemmestyrets størrelse. De to siste valgene har vi hatt tre parallelle 
avkryssingsbord i Rustad og Holstad krets, og har etter det hatt ubetydelig 
kødannelse. I år hadde vi derfor knapphet på folk. Vi hadde et sykdomsfrafall 
søndag og mandag + et nytt sykdomsfrafall mandag morgen. I tillegg måtte 
jordmora ut til en fødsel fra 11:00 til 18:00 på mandag. Jeg måtte bruke hele 
varalista på mandag, men vi hadde ingenting å gå på. Det innebar at det ikke var 
rom for å ta pauser for noen som satt i lokalet på mandag, vi måtte hente 
mat/kaffe og spise ved bordene. Det var litt uheldig. Når noen skulle hente mat 
eller kaffe eller gå på toalettet, måtte EN person både krysse i manntallet, stemple 
stemmeseddelen og føre timeregnskap. Det kan være årsaken til at vi hadde et 
avvik på to kryss i Rustad krets på mandag. Antall medlemmer (ev. vara) i 
stemmestyret for Rustad/Holstad bør økes med minst to. 

3. Merking av valglokalet. Vi fikk noen laminerte plakater (A4) til å henge opp 
utenfor skolen, men det ble litt provisorisk. Vi fikk av og til beskjed om at det var 
vanskelig å finne lokalet. Vi hadde behov for å både hindre at folk gikk til 
arbeidskirka (selv om det er to valg siden vi var der) og hvor inngangen til 
valglokalet var på Rustad skole. Ved et par anledninger kom alle inn feil vei i 
lokalet. Da tror vi det var skolelever som hadde hatt det artig med å flytte/snu skilt. 
Akkurat det er det vanskelig å gardere seg helt mot. Kan det lages en større, 
laminert plakat (A3) som vi kan sette opp etter innkjørselen fra Kroerveien, som 
sier hvor valglokalet er (enkelt kart), og hvor de kan parkere (v/arbeidskirka)? 

4. Temperaturen i lokalet. Noen i stemmestyret syntes det var svært kaldt i valg-
lokalet. Det gjaldt særlig de som satt ved avkryssingsbordet nærmest 
utgangsdøra og de som sto ved urna. Det kreves litt høyere temperatur for å sitte 
stille i en gymsal en hel dag, enn for å ha gymtime. Går det an å stille opp 
temperaturen et par grader de to dagene? 

 
05 Kroer – Marianne Røed (Sp) 

 

I Kroer krets gikk det meste veldig fint. Det var (en del av tiden) tre i stemmestyret 
som fikk godkjent forfall tett opp til valgdagene. Det gjorde det litt vanskelig å få nok 
folk til å være der til enhver tid. Men vi klarte oss greit likevel. Det var dessuten uklart 
for noen at stemmestyrene skulle sitte der hele tiden. Noen hadde lagt planer for 
kvelden, og måtte gå tidligere. Dette fikk vi til, da vi klarte å skaffe vara, men kanskje 
bør det bli sagt klarere (og i god tid) til både medlemmer og varaer at de må belage 
seg  på å være der hele tiden lokalet er åpent.  
  
Det ble stillt spørsmål ved om det er hensiktsmessig at det er stemmestyrene selv 
som rigger lokalene, setter opp valgavlukker osv, eller om dette er noe kommunen 
(teknisk?) bør gjøre.  
  
Ellers kunne vi tenkt oss noen flere "valgskilt". 
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06 Nordby – Torill Horgen (FrP) 

  
I Nordby fungerte det veldig bra med å bruke bibliotekets lesesal til pause- og 
"tellerom". Det gikk faktisk relativt greit å dele biblioteket med kirkevalget også.  
  
Å bruke gardrobene som valgavlukker er imidlertid tungvint. Utfordringen er å hele 
tiden holde oversikt over hvilke gardrober som det er velgere i. Det for tungt for 
mange av stemmestyredeltagerne å løfte bordene på plass og rydde dem vekk 
etterpå. Ingen har egentlig overskudd til slik jobbing heller etter å ha vært i sving i 
minst 13 timer i strekk.  
  
Mange fra Solberg valgkrets møtte opp på Nordby fordi de ikke fant Solberg eller 
mente at det var like greit å stemme på Nordby. Det kan tenkes at Nordby og Solberg 
er for nære hverandre og at Sjøskogen skole ville være et bedre alternativ for Nordby 
valgkrets? 
  
Men, alt i alt så synes jeg vi klarte oss bra. Hyggelig hadde vi det i hvert fall og det 
satte oss i særdeles godt humør at Wenche Jahrmann stilte med nystekte vafler på 
mandag morgen. 
 

07 Solberg – Eli Kolstad (A) 
  
Valgavviklingen gikk stort sett bra. 
  
Hadde litt problemer med innkalling av stemmestyre medlemmer. En del av dem 
hadde gjort andre avtaler og kunne ikke møte. Mandag formiddag var litt travel da en 
del av medlemmene måtte på jobb. Jeg innkalte derfor en som ikke stod på varalista 
(Oddvar Kolstad) Han har tidligere vært med i krets 07. Han møtte og var tilstede hele 
tida. 
Det bør gjøres helt klart for medlemmene av stemmestyrene at dersom de ikke kan 
møte så må de søke fritak slik at de kan erstattes av andre som kan møte. 
  
Avvikling av kirkevalget i lokalet ved siden av vårt fungerte stort sett greit. Men jeg 
måtte ved 3 anledninger bortvise en av dem fra våre valglokaler. 
  
Matleveringen fungerte godt og det var rikelig med mat. Også der forsyne 
Kirkevalgets medlemmer seg med den begrunnelse at " dette var kommunal mat som 
de hadde lik rett til som oss andre" Hvem var maten egentlig beregnet på? 
  
Når det gjelder velgere fra Holstad var det selvfølgelig noen få som ikke var glade for 
at valgkretsen deres var borte, men det var vesentlig færre enn for to år siden som 
klaget. Jeg tror det går seg til over litt tid. 
  
 


