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REFERATSAK TIL VALGSTYRET 25.05.2011 
 
Endring i valgloven, valgforskriften og kommuneloven ble vedtatt 13.05.2011 
Orientering fra Kommunal- og regionaldepartementet med oversikt over vedtatte 
endringer og når de trer i kraft: 
 
Endring i valgloven og valgforskriften 
For valgmedarbeidere 
I statsråd 13. mai 2011 ble endringer i valgloven og kommuneloven sanksjonert og 
iverksatt. Samme dag har departementet vedtatt endringer i valgforskriften. 
Enkelte endringer blir iverksatt med virkning fra valget til høsten, mens andre først får 
virkning etter valget. 
 
Endring i valgloven og kommuneloven 
Endringer som er iverksatt nå: 
• Krav til forsegling av valgurner på valgdagen.  
• Folkeregistermyndigheten plikter å utlevere et uttrekk av folkeregisteret pr. 1. april i 

valgåret til kontroll av valglister.  
• Lørdag blir likestilt med helligdager når det gjelder beregning av frister etter valgloven.  
 
Fra 2012 blir følgende endringer iverksatt: 
• Innføring av en generell fritaksregel fra å måtte stille til valg ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalg. Ved høstens valg skal gjeldende bestemmelser legges til grunn.  
• Begrensning i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved gjennomføring av valg. 

Listekandidater kan ikke velges til stemmestyrer eller tjenestegjøre som stemme-
mottaker og valgfunksjonær. 

 
For øvrig vises det til tidligere omtale av behandling av lovforslag.  
 
Endring i valgforskriften 
Endringer som er iverksatt nå: 
• § 22 - Manntallet per 9. juli legges til grunn for produksjonen av valgkort.  
• § 29 - Prosedyrer for tømming av urner under forhåndsstemmegivningen.  
• § 29 a - Prosedyrer for oppbevaring og transport av materiell under forhånds-

stemmegivningen.  
• § 33 - Prosedyrer før tømming av urner i løpet av valgdagen.  
• § 34 a - Krav til kvittering ved overlevering av valgmateriell mellom valgmyndigheter. 
 
Fra 2012 blir følgende endring iverksatt: 
• § 25 a – Listekandidater kan ikke tjenestegjøre som valgfunksjonærer i valglokalene 

ved forhåndsstemmegivningen i egen kommune. 
 
Les de nye bestemmelsene i valgforskriften (pdf-format).   
Les valgforskriften med merknader (pdf-format). 
Les pressemelding om viktige endringer i valgloven og valgforskriften (13. mai 2011)  
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VA-sak 1/11 
GODKJENNING AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 
 

Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 014  Saknr.:  11/812 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Valgstyret 1/11 25.05.2011 
 

 
Leders innstilling: 
1. Fritakssøknad fra Stein S. Johannessen godkjennes. 
2. Vedlagte listeforslag til kommunestyrevalget i Ås 2011 fra  

• Det norske Arbeiderparti 
• Sosialistisk Venstreparti 
• Senterpartiet 
• Kristelig Folkeparti 
• Venstre 
• Høyre 
• Fremskrittspartiet  
• Miljøpartiet De Grønne 
godkjennes. 

 
Leder av valgstyret i Ås, 16.05.2011 
 
 
Johan Alnes 
 
 
Tidligere politisk behandling: Ingen  
 
Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  Valgstyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Listeforslag til kommunestyrevalget i Ås 2011 fra  

• Det norske Arbeiderparti (A) 
• Sosialistisk Venstreparti (SV) 
• Senterpartiet (Sp) 
• Kristelig Folkeparti (KrF) 
• Venstre (V) 
• Høyre (H) 
• Fremskrittspartiet (FrP) (Korrigert etter fritak)  
• Miljøpartiet De Grønne (MDG) 

2. Brev av 14.04.2011 sendt alle listekandidater. 
3. Fritakssøknad fra Stein S. Johannessen, FrP's listeforslag og uttalelse fra listens 

tillitsvalgte. 
4. Erklæring fra nye kandidater om at de er villige til å stå på liste:  

Thea Kristine Østby (Sp) og Svein Elias Gautefall (MDG).  
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
• Opprinnelige listeforslag levert innen 31.03.2011 og diverse korrespondanse 
• Brev av 10.02.2011 sendt partiene i Ås.  

http://www.as.kommune.no/listeforslag-til-kommunestyrevalget-i-as-kommune.4884262-175941.html 
• Valglov, valgforskrift og valghåndbok  (utdrag) 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20020628-057.html&emne=valglov*&&  
og 
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Kampanjer/valgportal/valgmedarbeidere/Valghandbok/Valghaandbok_bokmal_saml
et_versjon_190809.pdf) 

• Nyhetsmelding fra KRD: Behandling av listeforslag – partibetegnelse og 
partilogoer http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/nytt-og-nytting1/behandling-
av-listeforslag--partibetegne.html?id=641730 

 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Tillitsvalgte for hver liste med informasjon om klagerett i hht. valgloven § 6-8  
Politisk sekretariat for kunngjøring og utlegging til offentlig ettersyn. 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene fremgår av valgloven § 6-6. 
Valgstyret avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister kan godkjennes.  
 
Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal valg-
myndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe 
forslaget i samsvar med loven.  
Der en kandidat strykes fra listen er det listeforslagets tillitsvalgte som avgjør om det 
skal settes inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende 
kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med et nytt 
navn nederst, jf. valgforskriften § 15 (2).   
 
Listeforslag til kommunestyrevalget i Ås 2011 er mottatt fra  
Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet,  
Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne. Alle 
ble mottatt innen fristen 31. mars 2011. 
 
Listene ble lagt ut til ettersyn etter hvert som de kom inn. Samtlige kandidater ble i 
brev av 14.04.2011 orientert om at de er oppført på listeforslag og om adgangen til å 
søke fritak (vedlegg 2). 
 
Det er kun mottatt en fritakssøknad: Stein S. Johannessen, kandidat på plass 19 på 
Fremskrittspartiets listeforslag. Tillitsvalgte for FrP's liste uttaler at de ikke motsetter 
seg at fritak innvilges, at de ikke ønsker å sette inn ny kandidat, men at fritaket 
medfører opprykk på listen (vedlegg 3). 
 
Valgsekretariatet har registrert alle kandidatene inn i valgsystemet. Systemet er 
direkte knyttet til valgmanntallet/folkeregisteret. Kandidatenes riktige etternavn må 
brukes. Resten av navnet bør være det vedkommende er kjent under. I samråd med 
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tillitsvalgte for listene er det foretatt enkelte korrigeringer i forhold til innleverte i lister 
slik at bl.a. navn og fødselsdato etc. stemmer. Tillitsvalgte bestemmer om det skal 
være tilleggsopplysninger på listen, f.eks. bosted eller yrke.  
Diverse korrespondanse om dette ligger i saksmappen. Dette saksfremlegget med 
vedlagte lister er sendt listenes tillitsvalgte for evt. tilbakemelding. 
 
Orientering om de enkelte lister: 
Det norske Arbeiderparti 

Ingen vesentlige endringer. I april vedtok landsstyret at partiet endrer navn til 
"Arbeiderpartiet". Det er imidlertid det navnet som var registrert per 31.mars i 
valgåret som er avgjørende for hva som skal stå på stemmesedlene,  
jf. partilovforskriften § 5-2. Det er dermed "Det norske Arbeiderparti" som er riktig 
betegnelse i årets valg. http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/nytt-og-
nytting1/behandling-av-listeforslag--partibetegne.html?id=641730 

Høyre  
Høyre leverte et listeforslag den 17.03.2011, men leverte korrigert liste den 
31.03.2011. Valgstyret forholder seg til den korrigerte listen siden den ble levert 
før fristens utløp. Det ønskes ingen tilleggsopplysninger på stemmeseddelen. 

Fremskrittspartiet  
Fritakssøknad fra kandidat på plass 19, Stein S. Johannessen, er mottatt. 
Tillitsvalgte for listeforslaget har fastsatt at evt. fritak medfører opprykk på listen. 

Senterpartiet 
Kandidat på plass 22, Kari Anette Weydahl, var ikke valgbar fordi hun verken bor 
eller vil være registrert bosatt i Ås på valgdagen. Korrigert liste er levert 
kommunen 05.05.2011 der ny kandidat på plass 22, Thea Kristine Østby, er satt 
inn. Erklæring fra Østby om at hun er villig til å stå på listen fulgte vedlagt. 
(vedlegg 4). 

Sosialistisk Venstreparti 
Ingen vesentlige endringer. Det er avklart på e-post at det skal stå valgkrets-
tilknytning uten valgkretsnummer på listen.  

Venstre 
Ingen vesentlige endringer. 

Kristelig Folkeparti 
Ingen vesentlige endringer. 

Miljøpartiet De Grønne 
Kandidat på plass 3, David Alf Sharabi, var ikke valgbar fordi han verken bor eller 
vil være registrert bosatt i Ås på valgdagen. 
Tillitsvalgt for MDG's liste har satt inn ny kandidat på plass 3, Svein Elias 
Gautefall. Erklæring fra Gautefall om at han er villig til å stå på listen er mottatt 
(vedlegg 4). 
Kandidat på plass 6, Ida Karina Kann, er nå valgbar siden hun er folkeregistrert 
bosatt i Ås f.o.m. 04.04.2011, hun har også levert erklæring om dette. 
MDG ønsker at kandidatenes yrke skal være tilleggsopplysning på listen. 

 
Vurdering av saken med konklusjon med begrunnelse: 
Fritakssøknad fra Stein S. Johannessen og Fremskrittspartiets forslag til endret liste 
bør godkjennes. 
Listeforslagene oppfyller valglovens krav og bør godkjennes. 
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Kan vedtaket påklages?  
Ja, i henhold til valgloven § 6-8 som lyder: 
       "Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å 
godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter 
offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er 
begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti 
klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13." 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart. 
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VA-sak 2/11 
FASTSETTING AV VALGLOKALER OG ÅPNINGSTIDER 
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2011 
 

Saksbehandler: Jeanette Karlsen Arkivnr: 014  Saknr.:  10/2314 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Valgstyret 2/11 25.05.2011 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Valgting ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 i Ås kommune holdes 
 søndag 11. september  kl. 16.00 - 20.00 
 mandag 12. september kl. 09.00 - 21.00 
i følgende lokaler i de forskjellige kretsene: 
 01. Brønnerud:  Brønnerud skole, gymsalen 
 02. Åsgård:   Åsgård skole, mediateket 
 03. Rustad og Holstad: Rustad skole, gymsalen 
 05. Kroer:   Kroer skole, gymsalen 
 06. Nordby:   Nordby kulturhus/idrettshall 
 07. Solberg:   Granheimtunet, Nordby eldresenter 

 
Rådmannen i Ås, 16.05.2011 
 
 
Marit Roxrud Leinhardt 
(Konstituert) 
 
 
Tidligere politisk behandling:  Fastsetting av valgdag, K-sak 33/10 16.06.2010 
 
Avgjørelsesmyndighet:   Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge:   Valgstyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Brev av 16.08.2010 og 15.02.2011 til stemmestedene, foreløpig reservasjon av 
valglokaler 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Valgstyrets leder Johan Alnes 
Kirkeverge Gerhard Winge  
Ref. administrativ valggruppe 
Leder av eiendomsavdelingen Terje Smestad 
Stemmestedene - reservering av lokaler 
Politisk sekretariat for kunngjøring 
Webredaktør for publisering 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 33/10 at kommunestyre- og fylkestingsvalget i Ås 
kommune holdes både søndag 11. og mandag 12. september 2011.  
 
Valgstyret skal i henhold til valglovens § 9-3 (2) bestemme hvor stemmegivningen 
skal foregå og fastsette tiden for stemmegivningen.  
 
Åpningstider 
Stemmegivningen må ikke foregå senere enn kl. 21.00 mandag 12. september. For 
øvrig inneholder ikke valgloven bestemmelser som regulerer stemmetiden, verken 
søndag eller mandag. Åpningstiden kan fastsettes ulikt for de forskjellige 
valgkretsene, men Ås kommune har i alle år hatt lik åpningstid. 
 
Åpningstider for valget 2011 er foreslått tilsvarende sist valg: 
søndag  kl. 16.00 - 20.00 
mandag kl. 09.00 - 21.00 
 
I valget 2009 ble det vedtatt å holde valgting mandag frem til kl. 21.00, istedenfor 
frem til kl. 20.00 som ved tidligere valg. Dette ble gjort etter en endring i valgloven, og 
for å få mest mulig lik åpningstid i Follokommunene. Man opplevde ingen 
problematikk med denne utvidelsen av åpningstiden. 
 
Valglokaler 
Valgforskriften stiller krav til at det skal benyttes lokaler som er lett tilgjengelige og 
hvor alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp. Lokaler for valget 2011 er 
foreslått som ved sist valg, og tilfredsstiller krav om tilgjengelighet for alle velgere.  
 
01. Brønnerud:  Brønnerud skole, gymsalen 
02. Åsgård:  Åsgård skole, mediateket 
03. Rustad og Holstad:  Rustad skole, gymsalen 
05. Kroer:  Kroer skole, gymsalen 
06. Nordby:  Nordby kulturhus/idrettshall 
07. Solberg:  Granheimtunet, Nordby eldresenter 
 
Vurdering av valglokaler 
Etter valgavviklingen ved stortingsvalget 2009 mottok ordfører tilbakemelding fra 
stemmestyrelederne om hva som bør gjøres annerledes ved neste valg:  

”Nordby krets bemerker at det er noe tungvint å bruke garderobene i Nordby 
kulturhus/idrettshall som valgavlukker. Det foreslås også å bytte lokaler til 
Sjøskogen skole.”  
Kommentar: En flytting til andre valglokaler krever innkjøp av minst 6 nye 
stemmeavlukker à kr 5670,-. Det er ikke budsjettert med dette. 

 
Det er ikke kommet noen klager etter at Kroer krets byttet valglokale fra Kroer 
Samfunnshus til gymsalen ved Kroer skole i 2009.  
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Saken legges ikke frem for Kommunalt råd for funksjonshemmede for uttalelse da 
det benyttes samme lokaler som ved sist valg og det ikke var noen innvendinger til 
disse. 
 
Orientering om kirkevalget 2011: 
Kirkevalget holdes i samme åpningstid, og skal om mulig holdes i tilstøtende lokaler 
til kommunens valgavvikling. Dette følger av den generelle målsettingen om økt 
valgoppslutning for kirkevalget. Begge valgstyrene må påse at det ikke oppstår 
uklarheter eller sammenblanding av valgene. 
 
Kirkevergen foreslår å bruke følgende lokaler i de forskjellige valgkretsene: 
01. Brønnerud:  Garderobe i tilknytning til gymsalen på Brønnerud skole 
02. Åsgård:  Tekstilrommet på motsatt side av korridoren til mediateket  
   på Åsgård skole 
03. Rustad og Holstad: Ås arbeidskirke 
05. Kroer:  Heimkunnskapsrommet på Kroer skole 
06. Nordby:  Biblioteket på Nordby kulturhus/idrettshall 
07. Solberg:  Garderoben til Eldresenteret ved Granheimtunet 
 
Ved avvikling av Kirkevalget 2009 benyttet Rustad og Holstad krets garderobene ved 
Rustad skole som valglokale. Kirkevergen har fått tilbakemelding om at denne 
løsningen fungerte dårlig, og at de vil benytte Ås arbeidskirke ved valget 2011. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at innstillingen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
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VA-sak 3/11 
OPPNEVNING AV STEMMEMOTTAKERE AV FORHÅNDSSTEMMER M.M. 
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2011 
 

Saksbehandler: Jeanette Karlsen Arkivnr: 014  Saknr.:  11/1155 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Valgstyret 3/11 25.05.2011 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Servicetorget oppnevnes som stemmemottakere av forhåndsstemmer innenriks, 

herunder stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner, ambulerende stemme-
givning og der valgstyret ellers beslutter at forhåndsstemmegivning skal foregå. 

 
2. Tidligstemmegivningen holdes i Rådhuset i kommunens ordinære åpningstid. 
 
3. Forhåndsstemmemottak holdes i Kulturhuset. 

- Stemmemottaket holdes åpent mandag – fredag kl. 10.00 – 15.30 og  
torsdag kl. 10.00-17.00. 

- I tillegg holdes det åpent lørdag 3. september kl. 10.00 – 14.00, og  
utvidet åpningstid torsdag 8. september kl. 10.00 – 20.00. 

 
4. Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner holdes ved Granås sykehjem, 

Moer sykehjem og Ås avlastningshjem. I tillegg holdes det stemmegivning ved 
omsorgsboligene i Dr. Sødrings vei og Moertunet bokollektiv. Stemmemottaker 
bestemmer tidspunkt for stemmegivningen. 

 
5. Det holdes også stemmegivning på Universitet for miljø- og biovitenskap og Ås 

videregående skole. Stemmemottaker bestemmer tidspunkt for stemmegivningen. 
 
6. Søknad om ambulerende stemmegivning iht. valgloven § 8-3 (6), må være 

kommet inn til kommunen innen onsdag 7. september kl. 15.30.  
 
7. All forhåndsstemmegivning må være avsluttet innen fredag 9. september kl. 15.30. 
 
8. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer i forhold til 

punktene 2 – 7. 
 
 
Rådmannen i Ås, 16.05.2011  
 
 
Marit R. Leinhardt 
(Konstituert) 
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Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Valgstyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Servicetorget 
Valgstyrets leder  
Administrativ valggruppe 
Politisk sekretariat for kunngjøring 
Webredaktør for publisering 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Stemmemottakere 
Valgstyret skal i hht. valgloven § 8-2 første ledd oppnevne stemmemottakere for 
forhåndsstemmer. Servicetorget har siden valget 2003 vært ansvarlig for mottaket, og 
øvrige ansatte i service- og kommunikasjonsavdelingen har bistått servicetorget ved 
behov. Det foreslås at denne ordningen videreføres. 
 
Tidligstemmegivning, jf. valgloven § 8-1 (4) og valgforskriften § 24a 
Tidligstemmegivningen er et tilbud til alle velgere som ikke har anledning til å avgi 
stemme i perioden for forhåndsstemmemottak eller på valgtinget.  
 
Tidligstemmegivningen holdes i perioden 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen 
starter 10. august. Det foreslås at åpningstid for slik stemmegivning skal tilsvare 
kommunens ordinære åpningstid. Velgeren skal henvende seg til kommunens 
servicetorg/stemmemottaker for å avgi eller avtale tid for å avgi tidligstemme. 
Stemmegivningen holdes på et lukket kontor eller stemmeavlukke i 2. etg. i rådhuset. 
 
Forhåndsstemmegivning 
Den ordinære forhåndsstemmegivningen holdes i perioden 10. august og frem til 
siste fredag før valgdagen 9. september, jf. valglovens § 8-1.  
 
Det antas at kantinen i 1. etg. i Kulturhusets lokaler kan benyttes til forhåndsstemme-
givningen. Kulturhuset tilfredsstiller krav om tilgjengelighet, jf. valgforskriften § 26. 
Ved eventuell forsinkelse i ferdigstillelse av bygget bør valgstyreleder kunne avgjøre 
annet egnet lokale som kan benyttes.  
 
Det forslås at tidligere åpningstid for forhåndsstemmegivningen opprettholdes med 
langåpent én dag i uken i hele perioden, selv om kommunens generelle åpningstid nå 
er til kl. 15.30 alle dager. Dette er også i tråd med departementets anbefaling. 
Åpningstid for ordinære forhåndsstemmegivning foreslås mandag – onsdag, fredag 
kl. 10.00 – 15.30, og torsdag kl. 10.00 – 17.00. I tillegg foreslås det å holde åpent 
lørdag 3. september kl. 10.00 – 14.00, og utvidet åpningstid torsdag 8. september  
kl. 10.00 – 20.00.  



  VA-sak 3/11 

24 

 
Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner, samt omsorgsboliger 
Stemmegivningen skal også legges til rette på helse- og sosialinstitusjoner i 
kommunen, jf. valgloven § 8-3 (2). Det er ikke adgang til å vedta at det bare skal 
avholdes stemmegivning på enkelte helse- og sosialinstitusjoner. Dette gjelder 
Granås sykehjem, Moer sykehjem og Ås avlastningshjem. 
 
Stemmegivningen kan også mottas hjemme hos personer som oppholder seg i 
trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonene, jf. valg-
forskriften § 25.  
 
Det bør også holdes stemmegivning ved omsorgsboligene ved Dr. Sødringsvei og 
Moertunet bokollektiv. Tilbakemeldinger tyder på at det ikke er behov for å holde 
forhåndsstemmegivning ved omsorgsboligene på Granheimtunet fordi valgting holdes 
der.  
 
Der det holdes forhåndsstemmegivning kan alle avgi stemme, både beboere, 
personale og andre velgere. 
 
Øvrige stemmesteder 
Det følger av valgloven § 8-3, (2 b) at forhåndsstemmegivningen skal foregå der 
valgstyret bestemmer at det skal mottas forhåndsstemmer. 
 
Det foreslås å fortsette å holde stemmegivning ved Universitetet for miljø- og 
biovitenskap og Ås videregående skole. Stemmemottaker bestemmer tidspunkt for 
stemmegivningen.  
 
Departementet fremhever at det kan holdes forhåndsstemming ved kjøpesentre, men 
påpeker at det er viktig at lokalet som benyttes ikke bærer preg av salgsvirksomhet 
og at omgivelsene ikke virker forstyrrende på valghandlingen. Det er ikke undersøkt 
nærmere om det finnes egnet lokale på Vinterbrosenteret.  
 
Ambulerende stemmegivning 
Velgere som oppholder seg innenriks og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke 
kan avgi stemme som nevnt ovenfor, kan etter søknad til valgstyret avgi forhånds-
stemme der de oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 (6). Frist for søknad fastsettes av 
valgstyret og skal settes mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Fristen 
foreslås satt til onsdag 7. september kl. 15.30 slik at det er tid til å gjennomføre 
stemmegivningen før forhåndsstemmegivningen avslutter. Valgstyrets leder kan 
forlenge fristen i konkrete tilfeller, jf. innstillingens pkt. 8. 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av saksutredningen anbefaler rådmannen at innstillingen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
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OPPNEVNING AV STEMMESTYRER 
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2011 
 

Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 014  Saknr.:  11/1156 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Valgstyret 4/11 25.05.2011 
 

 
 
Saken legges frem for valgstyret til drøfting 25.05.2011 uten vedlegg til 
innstillingen.  
 
Leders foreløpige innstilling: 
1. Valgstyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene, samt 

leder og nestleder i hvert stemmestyre i tråd med vedlegg 1.  
2. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å innvilge fritak, oppnevne nye 

medlemmer og foreta endringer dersom det er nødvendig. 
 
Leder av valgstyret i Ås, 16.05.2011 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet:   
Valgstyret  
 
Behandlingsrekkefølge:   
Valgstyret første gang 25.05.2011 - drøfting 
Valgstyret andre gang 08.06.2011 - vedtak 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Forslag til stemmestyrer 2011 (vedlegges til møte 08.06.2011) 
2. Stemmestyrer ved Stortingsvalget 2009 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
• Endringer i valglov, valgforskrift og kommunelov vedtatt 13.05.2011 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110513-014.html 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2011/viktige-endringar-i-
vallova-og-valforskr.html?id=643431 

 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppnevnte personer 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
I valghåndboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, sist oppdatert 
19.08.2009, 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 
vedkommende stemmekrets. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt 
prinsipp følges når stemmestyrene velges. 

 
Myndighet til å velge stemmestyrer er delegert valgstyret. Leder for valgstyret er 
delegert myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. Jf. Ås kommunes reglementer pkt. 6.2 og 8.5. 
 
Det skal oppnevnes stemmestyrer for følgende valgkretser, antall oppnevnte i 2009 
står i parentes: 

01 Brønnerud krets (  6 medlemmer, 2 vara) 
02 Åsgård krets (10 medlemmer, 3 vara)  
03 Rustad og Holstad krets (10 medlemmer, 3 vara) 
05 Kroer krets (  5 medlemmer, 2 vara) 
06 Nordby krets (10 medlemmer, 3 vara) 
07 Solberg krets (  7 medlemmer, 2 vara) 

 
I 2009 ble følgende lagt til grunn for valg til stemmestyrene: 

Det bør i likhet med tidligere år oppnevnes 6 - 10 personer på hver valgkrets, 
leder og nestleder. Varamedlemmer føres opp på en felles reserveliste, gjerne 
minst 10 personer. Kriterier for valg: 
Alle kommunestyrerepresentantene tilbys plass i egen krets 
1. vara til kommunestyret fra alle partier tilbys plass i egen krets 
Ledige plasser fylles opp av deltakere ved valget i 2007 

 
Lovendringer - Krav om at listekandidater ikke kan ha oppgaver i valglokalet 
Følgende endring i kommuneloven ble vedtatt 13. mai 2011, men trer ikke i kraft før 
1. januar 2012: 

§ 14 nytt nr. 4 skal lyde:  
Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke velges til 
stemmestyremedlem i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på 
valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke velges til stemme-
styremedlem i kommunene i vedkommende fylke.  
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Kommunal- og regionaldepartementet ga følgende orientering om forslag om 
lovendring: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/nytt-og-nytting1/behandling-av-
lovforslag.html?id=637479 
 

Regjeringen foreslår at det skal innføres begrensninger i hvilke oppgaver 
listekandidater kan ha ved gjennomføringen av valg.   
 
Bakgrunnen for forslaget er at det er prinsipielt uheldig at kandidater som selv 
stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i stemmesituasjonen. 
Departementet peker på at selve muligheten for – eller mistanken om – 
påvirkning kan bidra til å svekke tilliten og skape negative holdninger til 
valgordningen. 

 
Det foreslås at valgbarhetsbegrensningen til stemmestyre tas inn som nytt ledd i 
kommuneloven § 14. Begrensninger foreslås tilsvarende i valgloven § 8- 2 og § 
9-3 slik at listekandidater ikke kan tjenestegjøre som stemmemottakere eller 
valgfunksjonærer i valglokalene. 
 
Departementet har foreslått å utsette iverksettingen av forslaget til valget i 2013. 
Dette vil gi kommunene tilstrekkelig tid til omstilling og å tilpasse seg nytt 
regleverk, samt få til en god kompetanseoverføring. Gitt viktigheten av at valget 
gjennomføres på korrekt måte, er dette forhold som det bør tas hensyn til. 
Departementet ber likevel kommunene i den grad det er mulig å ta hensyn til den 
eventuelle endringen i sitt arbeid med å bemanne stemmestyrer allerede ved 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. 

 
Begrunnelsen er: 
Regjeringa legg også fram forslag om å utelukke kandidatar som stiller til val frå å 
ha oppgåver i vallokala. Mange kommunar har brukt listekandidatar i 
valgjennomføringa tidligare.  
- Det er viktig at dei som har ansvaret for gjennomføring av valet opptrer upartisk, 
og at veljarane har tryggleik for at dette er tilfelle. Sjølv om dette ikkje har vore eit 
stort problem i Noreg, meiner eg dette er eit så viktig prinsipielt spørsmål at ei 
endring likevel er nødvendig, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe 
Navarsete.  
For å gi kommunane tid til å områ seg og sikre at denne endringa ikkje fører til 
praktiske problem ved valgjennomføringa i haust, vil ikkje kravet om at 
listekandidatar ikkje får ha oppgåver i vallokalet tre i kraft før 1. januar 2012. 

 
Antall stemmestyremedlemmer og vara  
Som det fremgår av vedlegg 2 ble det innvilget 10 fritak innen 08.09.2009. 
 
Fra evalueringen 2009 skriver stemmestyrets leder ved:  
• Rustad og Holstad krets: De hadde for få personer selv om de brukte hele 

varalisten. De hadde 1 forfall søndag og 3 forfall mandag pga. sykdom/utrykning. 
Leder anbefaler at antall medlemmer økes med minst 2 i 2011. I denne kretsen 
har de 3 avkryssingsbord for å unngå kø. Det må være 2 ved hvert bord. Det må 
være nok bemanning til at det kan føres oversikter, skrives tydelig på konvolutter i 
særskilte omslag og legges inn pauser. 
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• Kroer krets: 3 stemmestyremedlemmer fikk innvilget fritak kort tid før valget. Flere 
ikke var klar over at det var forventet at de skulle være til stede hele tiden, slik at 
de måtte gå tidligere. Det gikk likevel bra. 

• Solberg krets: En del oppnevnte medlemmer og vara hadde gjort andre avtaler og 
måtte på jobb mandag, slik at det var vanskelig å få nok folk. 

 
Alle oppnevnte stemmestyremedlemmer og vara ble i brev av 15.05.2009 informert 
om oppnevning, plikt til å ta imot valg, fritaksregler og fritaksfrist i mai, hvilket tidsrom 
de måtte sette av for å ivareta vervet, samt veiledning om vervet.  
I brev av 27.08.2009 til medlemmer og vara ble det informert om stemmestyrenes 
arbeidstid/forfall og at vara må være forberedt på å bli innkalt på kort varsel. Krav om 
at medlemmer må være tilstede under valgtingets åpningstid, samt for- og etterarbeid 
fremkom av brevet, samt innkalling til stemmestyrekurs 08.09.2011.  
 
 
Vurdering av saken: 
 
Ås kommune bør vurdere departementets oppfordring om allerede ved dette valget å 
ta hensyn til lovbestemmelsen om at listekandidater ikke kan velges til stemme-
styrene fra 2012. Det er viktig at kommunen viderefører den kompetansen som 
kommunestyrepolitikerne har opparbeidet seg som stemmestyreledere og -
medlemmer gjennom mange valg.  
 
Regelen vil imidlertid være lite aktuell ved Stortingsvalget om to år. Å oppnevne 
ansatte i stemmestyrene allerede nå for å opparbeide kompetanse til neste 
kommunestyre- og fylkestingsvalg om fire år synes lite hensiktsmessig. Ansatte må 
tas ut av det daglige arbeidet, betales overtid og det er usikkert om de fortsatt er 
ansatt om fire år. De mest aktuelle blant ansatte, særlig i service- og kommunika-
sjonsavdelingen, er allerede fullt engasjert i andre deler av valgavviklingen.  
 
Politikere som ikke står på valglistene i 2011 og andre innbyggere man har tillit til kan 
være mer aktuelle. De vil sannsynligvis være valgbare også i 2012. 
 
I samsvar med Ås kommunes reglementer pkt. 13 godtgjøres verv i stemmestyrene 
slik: Kr 800 for innkalte kursdeltakere, kr 800 søndag og kr 1600 mandag. Dobbel 
sats betales ledere. I tillegg dekkes tapt arbeidsfortjeneste.  
 
Ved rekruttering av og informasjon til stemmestyremedlemmer og vara bør det gjøres 
enda tydeligere oppmerksom på at det er møteplikt og hvilket tidsrom som forventes 
satt av.  
 
Valgstyrets leder bør delegeres myndighet til å innvilge fritak, oppnevne nye 
medlemmer og foreta endringer i stemmestyrene dersom det er nødvendig.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
 
Valgstyret bes oppnevne medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene, samt 
leder og nestleder til hvert stemmestyre, jf. vedlagte forslag fra leder. 
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Vedlegg 1 

Forslag til stemmestyrer Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2011 
 

(Ikke vedlagt til valgstyrets møte 25.05.2011) 
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Vedlegg 2 
Stemmestyrer Stortingsvalg 2009 
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