
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 

 
26.11.2008 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: 
 
Utv.sak nr. 1/08 08/1000  
FASTSETTING AV VALGDAG  
- STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009 
 
Eventuelt: 
Utv.sak nr. 2/08 08/2019 Ettersendes 
VURDERING AV VALGKRETSER - STORTINGSVALG 2009 
 
 
Ås, 19.11.08 
 
 
 
Johan Alnes 
Valgstyrets leder 

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.  
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Utv.sak nr 1/08 
FASTSETTING AV VALGDAG 
- STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009 
 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 010  Saknr.:  08/1000 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Valgstyret 1/08 26.11.2008 
 
 
 
Ordførerens innstilling: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i valgloven § 9-2 at det skal holdes stortingsvalg og 
sametingsvalg to dager i Ås kommune; søndag 13. september og mandag 14. september 2009. 
 
Ordføreren i Ås, 19.11.08 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Valgstyre 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Brev fra Det kongelige Kommunal og regionaldepartementet av 18.04.08 
Valgloven: http://www.lovdata.no/all/tl-20020628-057-009.html#9-2 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I statsråd 18. april er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2009 fastsatt til mandag 
14. september 2009. 
Hvert enkelt kommunestyre kan selv bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes 
valg også søndag 13. september 2009. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
I Ås kommune har det vært vanlig praksis å holde valg to dager, og ordfører anbefaler at 
denne praksisen opprettholdes.
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Ettersendes 
Utv.sak nr 2/08 
VURDERING AV VALGKRETSER 
- STORTINGSVALG 2009 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 011  Saknr.:  08/2019 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Valgstyret 2/08 26.11.2008 
 
 
Leders innstilling: 
Kretsgrensene beholdes uendret ved gjennomføringen av Stortingsvalget høsten 2009. 
 
Leder av valgstyret i Ås, 20.11.08 
 
 
Johan Alnes 
Tidligere politisk behandling: 
Valgstyret (VA) 21.03.07, VA-sak 1/07  
Valgstyret 09.03.05, VA-sak 1/05 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Valgstyre 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. VA-sak 1/07. 21.03.07 og vedtak fra VA-sak 1/05. 
2. Oversiktskart over gjeldende valgkretser 
3. Oversiktkart over valgkretsene før endring. 
4. Henvendelse fra Holstad Grendeutvalg, e-post 08.03.07. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Valgloven: http://www.lovdata.no/all/hl-20020628-057.html 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppmålingssjef Halvor Bruun v/teknisk etat for endring av GABregisteret 
Folkeregisteret i Ås, Skatt øst ski, Vestveien 20, 1400 Ski 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Det er opp til kommunestyret eller valgstyret å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen 
skal deles inn i. For vår del betyr det at saken skal til kommunestyret siden dette er en 
prinsippiell sak som ikke kan delegeres til valgstyret. Folkeregistermyndigheten skal 
orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen inne 31. mars 2009 jf. Valgloven §9-3(1). 
Saken legges frem for å gi mulighet for grensejustering av eksisterende valgkretsgrenser.  
 
Det gjøres oppmerksom på at all endring i kretser medfører stort administrativt arbeid slik at 
unødig endring bør unngås. Eksempelvis nummerering på kretsene og navneendring har blitt 
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unngått fordi det er arbeidskrevene og gir kun estetisk forbedring. Alle som gårds og 
bruksnummer som berøres av grenseenringen må kodes på nytt i matrikkelen.  
 
Manntallsekspert Egil Wideber fra ErgoGroup har erfart at vedtak om endring av kretsgrenser 
ikke alltid blir endret i manntallet. Det er kommunen som endrer kretsgrensene i manntallet. 
Vedtaket sendes til folkeregisteret som skal bekrefte at de har fått endringene inn i sitt 
folkeregistert. Manntallsendringene sendes elektronisk fra kommunen til folkeregisteret. Det 
har hendt at kretser som er vetatt endret ikke har blitt endret likevel i folkeregisteret. Dette 
problemet har berørt mange kommuner, så det er en viss risiko ved grensejustering. Da Ås 
kommune slo sammen Rustad og Holstad krets gikk det som det skulle uten problemer vel å 
merke.   
 
En reduksjon av antall valgkretser vil gi arbeids- og kostnadsbesparelser i form av reduserte 
utgifter til møtegodtgjørelser/ lønn til stemmestyre og tellepersonlell, rekvisitta, manntall, 
ekstra stemmesedler, lokalleie og servering. Opptellingen av valgresultatet vil gi raskere og 
sikrere opptellingsresultat ved færre valgkretser. Dette må veies opp mot at valgdeltakelsen 
sikres.   
 
Det er kommet en henvendelse fra Holstad grendeutvalg, se vedlegg 4. Grendeutvalget ønsker 
å opprettholde valgkretsene Holstad og Rustad som egne selvstendige valgkretser slik det var 
til og med kommune- og fylkestingsvalget 2003. Den gangen var det 437 stemmeberettigede i 
Holstad valgkrets hvorav 264 benyttet seg av stemmeretten på valgdagen. .  
   
Oversikt over manntallsførte fordelt på menn/kvinner pr. valgkrets i  
Ås pr. 13.9.2007. 

 
0214  ÅS  OVERSIKT VALGKRETSER 

    Stemmeberettigede 

 Krets Menn  Kvinner  Totalt 

 0000  Uoppgitt /Utlandet   074  069  143  

 0001  Brønnerud   502  454  956  

 0002  Åsgård   1002  1104  2106  

 0003  Rustad og Holstad   1485  1570  3055  

 0005  Kroer   364  403  767  

 0006  Nordby   1287  1230  2517  

 0007  Solberg   694  686  1380  

 Totalt..... 5408  5516  10924  
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ordfører anbefaler at kretsgrensene forblir uforandret.  
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Vedlegg1: 
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ÅS KOMMUNE 
UTSKRIFT AV MØTEBOK 

 
 
Sak nr: 07/647  
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2007  
- ENDRING AV VALGKRETSER 
Saksbeh.
: 

Vibeke Berggård Arkivkode:  014  

Utvalg Utv.sak nr Møtedato  
Valgstyret 1/07 21.03.2007 
 
 

Valgstyrets behandling og vedtak i møte den 21.03.2007 
 
Leders innstilling: 
Valgstyret opprettholder gjeldende valgkretser. 
 
Valgstyrets behandling 21.03.2007: 
Valgstyret drøftet seg frem til følgende tilleggsforslag: 
Evt. justering av kretsgrensene tas opp på neste møte. 
 
Votering:  
Leders innstilling ble vedtatt 7-2 (SV og Sp). 
Det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgstyrets vedtak 21.03.2007: 
1. Valgstyret opprettholder gjeldende valgkretser. 
2. Evt. justering av kretsgrensene tas opp på neste møte. 
 
Rett utskrift bekreftes, 
Ås, 10.04.07 
 
_________________ 
Vibeke Berggård 
Førstekonsulent,  
politisk sekretariat 

Utskrift av møtebok med vedlagt saksfremstilling sendes til: 
Holstad Grendeutvalg v/Geir Åge Michelsen 
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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. 
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Vedlegg 2: Gjeldende valgkretsgrenser  
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Vedlegg 3: Valgkretsgrenser før sist endring 
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Vedlegg 4: Henvendelse fra Holstad grendeutvalg   

 
 
 
 


