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REFERATSAKER TIL VALGSTYRET 29.04.2009 
 

1. Avtale om leveranse av utstyr, programvare og tjenester ifm. Stortings- og 
sametingsvalget 2009, brev av 18.03.2009 fra rådmannen til ErgoGroup AS, jf. 
lnr. 4374/09. 

 
2. KRD-rundskriv av 20.03.2009: Stortings- og sametingsvalget 2009 – Ansvar for 

demokratiopplæring i skoleverket, og orientering om departementets 
informasjonsvirksomhet, jf. lnr. 5612/09. 

 
3. KRD-brev av 15.04.2009: Invitasjon til å delta i forsøk med røysterett for ungdom 

som fyller 16 eller 17 år i valåret. Søknadsfrist er 1. juli 2009. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/nytt-og-nytting1/inviterer-til-forsok-med-
stemmerett-for-.html?id=555936 

 
4. KRD-høringsbrev av 19.03.2009: Endringer i valgforskriften – høring. Høringsfrist 

er 11. mai 2009.  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/nytt-og-nytting1/endringer-i-valgforskriften---
horing.html?id=551608 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
Nyttige internettlenker vedrørende valg: 
 
KRD's valgsider  http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere.html?id=456497 
Valgloven  http://www.lovdata.no/all/hl-20020628-057.html 

Valgforskriften  http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20030102-0005.html 

 
 



ÅS KOMMUNE 
Valgstyret  Sak 2/09 

 

 
Utv.sak nr 2/09 
FASTSETTING AV VALGLOKALER OG ÅPNINGSTIDER 
STORTINGSVALGET 2009 
 

Saksbehandler: Annette C. Grimnes Arkivnr: 014  Saknr.:  09/187 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 6/09 28.04.2009 
Valgstyret 2/09 29.04.2009 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Valgstyret vedtar at det holdes valgting på følgende steder i Ås kommune ved 

stortingsvalget 2009. 
01. Brønnerud krets  - Brønnerud skole - gymsal 
02. Åsgård krets   - Åsgård skole – mediateket 
03.  Rustad og Holstad krets - Rustad skole - gymsalen 
05. Kroer krets   - Kroer skole - gymsalen 
06. Nordby krets  - Nordby kulturhus/idrettshall 
07. Solberg krets  - Granheimtunet – Nordby eldresenter 

 
2. Følgende åpningstider for valglokalene fastsettes: 

Søndag 13. september  kl. 16.00-20.00 
Mandag 14. september  kl. 09.00-20.00 

 
Rådmannen i Ås, 21.04.2009 
 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge:   
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Valgstyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Tabell over antall stemmeberettigede til Stortings- og sametingsvalget 2009 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Valghåndbok 
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Valg/valghandbok/Valghaandbok_samlet_versj
on_bokmaal210507.pdf (sist oppdatert 21.05.07) 
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Utskrift av saken sendes til: 
Valgstyrets leder Johan Alnes 
Prosjektleder for valg Thora Bakka 
Politisk sekretariat for kunngjøring, jf. valgloven §9-3, 3.ledd. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Valgdagene søndag 13. og mandag 14. september 2009 ble vedtatt av 
kommunestyret i  
k-sak 67/08, 10.12.08.  
 
Menighetsrådsvalg og bispedømmevalg: 
Samme dag som Stortingsvalget er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd. 
Åpningstidene er samtidig med Stortingsvalget. Det fremkommer av Stortings-
proposisjon nr. 39 (2008-2009) ”Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- 
og kirkedepartementet (demokratireformen i Den norske kirke)” at kirkevalg holdes 
samtidig med offentlige valg 13.-14. september 2009. Valglokaler skal om mulig være 
i umiddelbar nærhet til kommunens valglokaler. Dette følger av den generelle mål-
settingen om at valgenes samtidighet med stortingsvalget skal bidra til økt valg-
oppslutning. Begge valgstyrene må påse at det ikke oppstår uklarheter eller sammen-
blanding av stortingsvalget og de kirkelige valgene. 
 
Ansvar: 
Ås kommune har ansvar for forberedelse og gjennomføring av valg til Stortingsvalget.  
Kirken (menighetene i Ås) har tilsvarende ansvar for forberedelser og gjennomføring 
av valg til menighetsråd og valg til Borg bispedømmeråd.  
 
Sametingsvalget: 
Nytt ved sametingsvalget i 2009 er at kommuner som har mindre enn 30 personer 
registrert i sametingets valgmantall ikke skal tilby stemmegivning på valgtinget. Ås 
kommune er blant disse kommunene da vi har 14 stemmeberettigede samer i 
kommunen. Dette innebærer at vi kun skal tilby forhåndsstemmegivning ved 
sametingsvalget.  
 
Forhåndsstemmegivning 
Perioden for forhåndsstemmegivning innenriks starter 10. august og varer fram til og 
med siste fredag før valgtinget. Utenriks starter perioden 1. juli og varer frem til og 
med nest siste fredag før valgtinget. 
 
Også for valg til menighetsråd skal det være forhåndsstemmegivning fra 10. august.  
 
Departementet har fremmet en Ot.prp. om endring i valgloven som åpner for tidlig 
forhåndsstemming. Med dette menes at forhåndsstemmegivningen også innenriks 
kan starte 1. juli i perioden. 1. juli til 10. august blir ikke kommunen pliktig til å 
tilrettelegge egne stemmemottak utenom et på rådhuset hvor man henvendes til 
servicetorget i dets ordinære kontortid. Blir lovforslaget vedtatt, vil dette få virkning fra 
og med valget 2009. 
 



  Sak 2/09 

 - 5 - 

Valgstyret i kommunen bestemmer tid og sted for stemmegivningen innenfor oven-
nevnte periode etter valglovens § 9-3, 2. ledd. Kommunen er likevel pålagt å tilby 
stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner og å tilby den som på grunn av 
sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på et offentlig valglokale å forhånds-
stemme der vedkommende oppholder seg. Sted for forhåndsstemmevalg kommer i 
egen sak. 
 
Åpningstid på Valgtinget: 
Valgstyret avgjør tid og sted for stemmegivning på valgtinget, jf. Valglovens § 9-3, 2. 
ledd. Stemmegivning kan ikke foregå senere enn kl. 20.00. I forslaget til endringer av 
valgloven åpnes det for at dette tidspunktet forskyves til kl. 21.00.  
1/3 av kommunestyret kan kreve valglokalene åpne til kl. 21.00. Dersom forslaget blir 
vedtatt vil det ikke være noe til hinder for at kommunen fortsatt setter kl. 20.00 som 
stengetid for valglokalene.   
Det har vært tradisjon å holde lik åpningstid på alle kretser. Rådmann viser til at det 
er god mulighet til å forhåndsstemme i Ås kommune. En time ekstra åpningstid på 
valglokalene vil føre til økte kostnader i form av godtgjørelse til stemmestyrene samt 
økte overtidskostnader for valgmedarbeidere. Valgstyret kan også redusere åpnings-
tiden på de minste valgkretsene og da reduserte kostnader, men her skal mål om økt 
valgdeltakelse tas i betraktning. Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at 
gjeldende åpningstid og stengningstider videreføres.   
 
Valglokaler: 
Valglokalene er satt opp ut fra erfaring fra tidligere valg med hensyn til funksjonalitet 
og krav om tilgjengeligheten for alle med eller uten funksjonshemming. De fleste 
valglokalene ble også benyttet for to år siden under kommune- og fylkestingsvalget 
2005. 
 
01. Brønnerud krets   
Brønnerud skole har alltid vært valglokale for kretsen. Brønnerud skoles gymsal er et 
egnet lokale med god tilgjengelighet. Kretsen er en av de minste kretsene i 
kommunen. Kretsen har 923 stemmeberettigede velgere til Stortingsvalget 2009. 
Valglokalet har vært benyttet tidligere. 
 
Kirken tilbys å benytte en garderobe i tilknytning til gymsalen på Brønnerud skole. 
 
02. Åsgård krets    
Åsgård krets har brukt rådhuset, Midtgard fritidsklubb og mediatek til skolen. 
Mediateket har vært benyttet de to siste valgene og foreslås også brukt til dette 
stortingsvalget. Valglokalet har en bra funksjonalitet og tilgjengelighet.  
Kretsen har 2107 stemmeberettigede til Stortingsvalget 2009 og er en av de tre 
største valgkretsene i kommunen. 
 
Kirken tilbys å benytte tekstilrommet på motsatt side av korridoren til mediateket som 
valglokale.   
 
03.  Rustad og Holstad krets  
Etter sammenslåingen av Rustad og Holstad krets har Rustad skoles gymsal og Ås 
arbeidskirke vært benyttet som valglokale. Rustad skoles gymsal foreslås benyttet 
som valglokale da det har god plass.  
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Rullestolbrukere benytter samme vei inn og ut av lokalet. Nødutgang fra gymsalen 
benyttes for funksjonsfriske som utgang. Det blir laget en trappeløsning under valget.  
 
Kretsen har 2925 stemmeberettigede til Stortingsvalget 2009 og utgjør den største 
valgkretsen. 
 
Kirken tilbys å benytte en garderobe i tilknytning til gymsalen på Rustad skole. 
 
05. Kroer krets    
Kroer samfunnshus har alltid vært brukt som valglokale, men dette lokalet er utleid 
frem til kl. 14.00 søndag. Det blir kort tid til rigging og vasking før valglokale åpner 
søndag, så Kroer skoles gymsal fremmes som forslag til egnet valglokale da dette er 
det største lokalet som ligger på bakkeplan med tilgjengelighet for alle. Det er en liten 
krets med 734 stemmeberettigede til Stortingsvalget 2009. 
 
Kirken tilbys å benytte en garderobe som valglokale.  
 
06. Nordby krets    
Kretsen har 2568 stemmeberettigede til Stortingsvalget 2009 og er den nest største 
valgkreten i kommunen. Nordby kulturhus/idrettshall har lang tradisjon som bruk som 
valglokale. Alle garderobene benyttes som stemmeavlukke. Det er veldig bra 
tilgjengelighet og bra med parkeringsplasser.  
 
Kirken tilbys å benytte biblioteket på Nordby kulturhus/idrettshall som valglokale. 
 
07. Solberg krets    
Solberg skoles gymsal har vært brukt frem til Granheimtunet omsorgsbolig ble bygd. 
Granheimtunet er naturlig nok tilrettelagt for Universell Utforming og dermed 
tilgjengelig for alle. Det er godt med parkeringsplasser. Nordby eldresenter som ligger 
i underetasjen på Granheimtunet anbefales benyttet som valglokale da det har god 
plass. Kretsen har 1483 stemmeberettigede til Stortingsvalget 2009. 
 
Kirken tilbys å benytte garderoben til Eldresenteret ved Granheimtunet sykehjem som 
valglokale. 
 
Utfyllende opplysninger om valglokaler og åpningstider fremgår av Valghåndboka fra 
KRD kapittel 12. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Åpningstider er foreslått i tråd med tidligere valg. Rådmann sørger for at krav til 
Universell Utforming blir fulgt opp i form av en gjennomgang av valglokalenes 
tilgjengelighet i samråd med valgstyret. Rådmann anbefaler at foreslåtte valglokaler 
benyttes til stortingsvalget da de tilfredsstiller krav om tilgjengelighet.      
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Vedlegg  
 
Antall stemmeberettigede til Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009 per 
31.03.09: 
Ås kommune   Stemmeberettigede 

 Krets Menn  Kvinner  Totalt 

 0000  Uoppgitt   079  086  165  

 0001  Brønnerud   489  434  923  

 0002  Åsgård   987  1120  2107  

 0003  Rustad og Holstad   
1428  1497  2925  

 0005  Kroer   358  376  734  

 0006  Nordby   
1306  1262  2568  

 0007  Solberg   743  740  1483  

 Totalt..... 5390  5515  10905  

 7000  Samlekrets sametingsvalget   008  006  014  

 Totalt..... 008  006  014  
 
Tallene er hentet fra ErgoGroup



ÅS KOMMUNE 
Valgstyret  Sak 3/09 

 

 
Utv.sak nr 3/09 
OPPNEVNING AV STEMMEMOTTAKERE AV FORHÅNDSSTEMMER M.M. 
STORTINGSVALG 2009 
 

Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 011  Saknr.:  09/1216 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Valgstyret 3/09 29.04.2009 
 

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

institusjonsstemmegivning og hjemmestemmegivning etter søknad. 
 
2. Servicetorgets faste stemmemottak holdes i Ås rådhus, kulturbygget, 1. etasje. 
 
3. Servicetorgets faste stemmemottak holdes kl. 10.00 – 17.00 torsdager og 10.00 – 

15.15 øvrige dager.  
I tillegg holdes det åpent lørdag 5. september kl. 10.00 -16.00 og torsdag 10. 
september kl. 17.00 - 20.00. 

 
4. Institusjonsstemmegivning skal finne sted på Granås sykehjem, Moer sykehjem, 

omsorgsboligene i Dr. Sødrings vei, Ås avlastningshjem, Moertunet bokollektiv og 
Granheimtunet. Forhåndsstemmegivning skal også finne sted på Universitetet for 
miljø- og biovitenskap og på Ås videregående skole. 

 
5. Søknad om ambulerende forhåndsstemmegivning i hht. valglovens § 8-3 (6), må 

være kommet inn til kommunen innen onsdag 9. september kl. 15.15. Valgstyrets 
leder gis fullmakt til å forlenge fristen i konkrete tilfeller. All forhånds-
stemmegivning må være avsluttet innen fredag 11. september kl. 15.15. 
 

6. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer i forhold til 
punktene 2 - 4. 

 
 
Rådmannen i Ås, 17.04.2009 
 
 
Per A. Kierulf 
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Tidligere politisk behandling: Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Valgstyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: KRD's oversikt over frister ved valget. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Valglovens kap. 8 og Valghåndbokens kap. 10. 
 
Internettlenker: 
Valgloven  http://www.lovdata.no/all/hl-20020628-057.html 

Valgforskriften  http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20030102-0005.html 

KRD's valgsider  http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere.html?id=456497 
Valghåndbokenhttp://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Valg/valghandbok/Valghaandbok_samlet_versjo
n_bokmaal210507.pdf 

 
Utskrift av saken sendes til: 
Prosjektleder for valg, Service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka 
Servicetorget 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Valgloven fastsetter følgende vedrørende stemmemottak: 
 

§ 8-2.  Hvem kan motta forhåndsstemmer  
(1) a): Som stemmemottaker innenriks fungerer stemmemottakere oppnevnt av 
 valgstyret. 
 
§ 8-3.  På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer  
 (1) Stemmegivningen skal foregå i egnet lokale.  
 (2) Hos stemmemottaker oppnevnt av valgstyret foregår stemmegivning  

  a) på helse- og sosialinstitusjoner, og 
  b) der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer. 

 (6) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan 
   Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi 
   stemme etter annet ledd, kan etter søknad til valgstyret avgi 
   forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv 
   fristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen. 
Fristen   må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og 
   fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres.  

 
Valgforskriften tilføyer følgende: 
 § 25.  Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner  
        Ved stemmemottak på helse- og sosialinstitusjoner kan stemmer også 
 mottas hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og 
 omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonen.  
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Servicetorget har vært ansvarlig for mottak av forhåndsstemmer siden valget i 2003. 
 
Ved siste valg ble forhåndsstemmegivningen holdt i Oasen med tilstøtende, låsbart 
rom, som ligger i rådhusets kulturbygg, 1. etasje. Lokalene er universelt utformet. 
Årsaken til at disse lokalene ble brukt i stedet for Servicetorget var behovet for større 
lokaler og nærheten til biblioteket.  Servicetorget ivaretok sine ordinære oppgaver i 
rådhuset i tillegg til forhåndsstemmemottaket.  
 
Forhåndsstemmemottak inkluderer mottak på institusjoner i kommunen og evt. andre 
steder valgstyret bestemmer, f.eks. skoler. I tillegg kommer ambulerende mottak hos 
personer som pga. sykdom eller uførhet ikke selv kan komme til fastsatte lokaler. 
 
Tidspunkter m.m: 
• Ordinær forhåndsstemmegiving holdes i perioden 10. august – 11. september. 
• Tidligstemmegivning er mulig i perioden 1. juli – 9. august, d.v.s. at velgere kan 

henvende seg til kommunen og be om å få avgi stemme.* Det er anbefalt at det 
ikke settes opp stemmeavlukker til dette, men at det legges til rette for at 
stemming er mulig og at stemmene legges i låste urner til den ordinære 
forhåndsstemmingen starter.  
* Under forutsetning av at Stortinget vedtar forslag til lovendringer i Ot.prp.nr. 32 (2008-2009),   
 valgloven/kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mm.). 

• Ambulerende stemmemottak kan holdes 8. - 11. sepember. Frist for å kreve å få 
stemme der man oppholder seg, settes av valgstyret. 

 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Lokalene Oasen med tilstøtende rom i rådhusets kulturfløy, 1. etasje, vil etter 
rådmannens vurdering fortsatt være tilgjengelige selv om oppgraderingsarbeidene i 
bygget ikke vil være ferdige. Det må imidlertid tas forbehold om dette. 
 
På bakgrunn av gode erfaringer ved valget i 2007 foreslår rådmannen at Service-
torget oppnevnes som stemmemottaker og at forhåndsstemmegivningen holdes 
samme steder og ved samme institusjoner og skole/universitet. I tillegg foreslås 
omsorgsboligene i Dr. Sødrings vei. Heia sykehjem er ikke lenger i bruk. 
 
Åpningstidene ved det ordinære forhåndsstemmemottaket foreslås imidlertid noe 
redusert i forhold til i 2007 da var den varte i hele administrasjonens og bibliotekets 
åpningstid inkl. alle lørdager. Det krevde uforholdsmessig mye ressurser i forhold til 
borgere som benyttet tilbudet på enkelte tidspunkter, f.eks. kl. 8.00 -10.00. 
 
Rådmannen anbefaler at forhåndsstemmegivningen finner sted kl. 10.00 – 17.00 
torsdager og 10.00 – 15.15 øvrige dager.  
I tillegg anbefales utvidet åpningstid lørdag 5. september kl. 10.00 -16.00  
og torsdag 10. september til kl. 17.00 - 20.00, rett før valget. 
 
Det kan bli nødvendig å foreta enkelte endringer etter en nærmere praktisk vurdering 
i samråd med valgstyret. Valgstyrets leder bør derfor gis fullmakt til å foreta disse i 
samråd med rådmannen.  
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VEDLEGG 
 

Oversikt over frister ved valget 
For valgmedarbeidere - Stortingsvalget 2009 
Paragrafhenvisninger er til valgloven. Hvor det henvises til bestemmelser i valgforskriften er dette 
presisert (vf.). Henvisning til partiloven (pl.). Henvisning til partilovforskriften (plf.) 
*) = under forutsetning av at Stortinget vedtar forslaget til lovendring i Ot.prp. nr. 32 (2008-2009) Om 

lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mv.). 
Aktivitet: Henvisning: Frist: 
Søke om registrering av politiske partier med virkning for 
valget 

pl. § 3 (3) Senest 2. januar 

Valgstyret må melde fra til folkeregistermyndigheten om 
endringer i stemmekretsinndelingen 

§ 9-3 (1) Senest 31. mars 

Frist for innlevering av listeforslag § 6-1 (1) Senest 31. mars 
Frist for å tilbakekalle listeforslag § 6-5 Senest 20. april 
Valgmyndighetene legger til grunn opplysninger registrert 
i partiregisteret 

plf. § 5 (2) Den 31. mars 

Søknad om fritak fra å stå på valgliste § 6-6 Innen den frist 
valgmyndighetene setter 

Krav fra tillitsvalgte for valglistene om å få stemmesedler vf. § 21 Innen den frist valgstyret setter 
Manntallsført i kommunen blir de som er folkeregisterført 
som bosatt i kommunen, "skjæringsdatoen". 

§ 2-4 (1) 30. juni 

Krav fra listeforslagsstillere om å få manntallseksemplar 
fremsettes 

Vf. § 3 (1) Innen den frist valgstyret setter 

Manntallet skal legges ut til ettersyn § 2-6 (1) Så snart det lar seg gjøre og 
frem til valgdagen 

Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og 
opplyser om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve 
feil rettet 

§ 2-6 (2) Ingen særskilt frist 

Oppdatering av manntallet § 2-7 (3) Så lenge det er praktisk mulig 
Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger godkjennes § 6-6 (2) Senest 2. juni, jf. § 15-5 (2). 
Forslagsstillerne skal underrettes om listeforslaget er 
godkjent eller ikke. De skal få tilsendt kopi av den 
godkjente listen og eventuelt underrettes om adgangen til 
og vilkårene for å klage. 

vf. § 18 Så snart listene er godkjent 

Valglistene legges ut til gjennomsyn og overskriftene på 
valglistene kunngjøres. 

§ 6-7 Når forslagene er godkjent 

Frist for å klage med fremsetting av krav om endring av 
valgmyndighetenes vedtak om å godkjenne eller forkaste 
listeforslag. 

§ 6-8 Sju dager etter 
offentliggjøringen av 
overskriftene på de godkjente 
valglistene 

Forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan 
Mayen starter 

§ 8-1 (1) 1. juli 

Forhåndsstemmegivningen starter innenriks. 
a) I perioden 1.7.09-9.8.09 kan velgere henvende seg til 
kommunen og be om å få avgi stemme 
(tidligstemmegivning). 
b) Ordinær forhåndsstemmegivning  

§ 8-1 (1) og 
(4) *) 

a) 1. juli - 9. august*) 
 
b) 10. august - 11. september 

Stemmesedlene skal trykkes før ordinær 
forhåndsstemmegivning starter innenriks 

§ 7-1 Før 10. august 

Valgstyret kunngjør tid og sted for 
forhåndsstemmegivningen 

vf. § 24 Ingen særskilt frist, men før 10. 
august 

Forhåndsstemmegivningen avsluttes utenriks § 8-1 (2) 4. september 
Fremsetting av krav om å få stemme til ambulerende 
stemmemottaker 

§ 8-3 (6) Mellom 8. og 11. september 
(frist fastsettes og kunngjøres 
av valgstyret i den enkelte 
kommune) 

Forhåndsstemmegivningen avsluttes innenriks § 8-1 (2) 11. september 
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Kunngjøring av tid og sted for stemmegivning på 
valgdagen 

§ 9-3 (3) Ingen særskilt frist 

Valgdag  14. september 
Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer skal starte § 10-5 (1) Senest 4 timer før valglokalene 

stenger 
Frist for offentliggjøring av valgresultater eller prognoser 
foretatt på valgdagen(e) 

§ 9-9 Tidligst kl. 21.00 14. september 
*) 

Foreløpig opptelling av stemmer avgitt på valgtinget skal 
starte 

§ 10-5 (2) Så snart som mulig etter at 
stemmegivningen på valgtinget 
er avsluttet 

Endelig opptelling skal starte § 10-6 (1) Umiddelbart etter den 
foreløpige opptellingen 

Valgstyret skal sende materiellet vedr. stortingsvalget til 
fylkesvalgstyret 

§ 10-8 (1) Så snart som mulig 

Frist for fylkesvalgstyret til å sende inn valgprotokoller til 
departementet 

 22. september kl. 12.00 

Riksvalgstyrets møte for å kåre utjevningsmandater, 
fullmakter mv. 

 24. september kl. 10.00 

Skriftlig erklæring fra valgt representant/vararepresentant 
om at valget ikke mottas skal sendes 

§ 3-2 (3) Innen tre dager etter at man har 
mottatt melding om valget 

Frist for klage over forberedelsen og gjennomføring av 
valget 

§ 13-1 (2) Innen 7 dager etter valgdagen 

Frist for klage over fylkesvalgstyrets valgoppgjør § 13-1 (2) Innen 7 dager etter at 
valgoppgjøret foreligger 
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Leders innstilling: 
Valgstyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene, samt leder 
og nestleder til hvert stemmestyre i tråd med vedlagte liste, jf. vedlegg. 
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2. Stemmestyrer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppnevnte personer 
Prosjektleder for valg, service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I valghåndboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, sist oppdatert 21.5.2007, 
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.  
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Kommunelovens regler om valg av nemnder gjelder også for valg av stemme-
styrene. 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, jf. Ås kommunes 
reglementer pkt. 5.2 siste kulepunkt. 
 
Det skal oppnevnes stemmestyrer for følgende valgkretser: 

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

 
Vurdering:  
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 
 
 
Konklusjon: 
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 

 

Stemmestyrer ved Stortingsvalget 2009 

Stemmekretser    

01 Brønnerud    

02 Åsgård    

03 Rustad og Holstad krets    

05 Kroer    

06 Nordby    

07 Solberg    

    Hjem-  
    krets  

01 BRØNNERUD    
(6) A Anne Odenmarck  01 leder 
 SP Odd Rønningen  01 nestleder 
 V Trine Hvoslef-Eide  01  
 KrF Morten Lillemo  01  
 FrP Thore Christiansen  01  
 SV Ramou J. Hjelmtveit  01  
      
      

02 ÅSGÅRD    
(10) A Ivar Ekanger  02  

 A Marija Tomac  02  
 H Egil Ørbeck  02 leder 
 SV Håvard Steinsholt  02  
 SV Hanne Marit Gran  02 nestleder 
 KrF Torger Gillebo  02  
 H Dag Guttormsen  02  
 SP Leif Sundheim  02  
 V Ivar Magne Sæveraas  02  
 KrF Grete Grindal Patil  02  
      
      

03 RUSTAD OG HOLSTAD    
(10) A Einride Berg  03  

 SV Saroj Pal  03  
 SV  Karsten Nordal Hauken  03  
 FrP Arne Hillestad  03 nestleder 
 FrP Veronica H. Green  03  
 FrP Ove Haslie  03  
 SP Anett Michelsen  03  
 V Jorunn Nakken  03 leder 
 V Kjell-Ivar Brynildsen  03  
 SV Frode Gundersen  03  
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05 KROER    
(5) A Kerstin Skar  05 nestleder 
 A Bjørn Bråte  05  
 H Hilde Kristin Eide Marås  05 leder 
 SP Marianne Røed  05  
 A Tommy Skar  05  
      
      

06 NORDBY    
(10) A Wenche Jahrmann  06  

 FrP Torill Horgen  06 leder 
 FrP Stein Erik Lundblad  06  
 H Ole Fredrik Nordby  06 nestleder 
 H Beathe Lille  06  
 SP Ann-Karin Sneis  06  
 FrP Kjetil Barfelt  06  
 A Kari Ødegård  06  
 V Dag Wenner  06  
 KrF Jon Aaeng  06  
      
      

07 SOLBERG    
(7) A Eli Kolstad  07 leder 
 A Joar Solberg  07  
 H Gro Haug  07 nestleder 
 FrP Aase Horgen  07  
 SV Jan Sjølli  07  
 V Dag Wenner    
 KrF Sigvalde Neerland    
      
      
  Felles uprioritert reserveliste    
      
      
      
      
      
      
      
  Valgte kriterier    
 1 Alle kommunestyrerepresentantene tilbys plass i egen krets 

 2 
1. vara til kommunestyret fra alle partier tilbys plass i egen 
krets 

 3 Ledige plasser fylles opp av deltakere ved valget i 2007 
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VEDLEGG 2 
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