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Valgting - Fastsetting av valglokaler og åpningstider, 
Stortingsvalget 2021 

 
Saksbehandler: Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.: 21/00240-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Valgstyret            

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Åpningstiden for valgting mandag 13. september settes til kl. 09.00 – 21.00 
 
2. Følgende lokaler benyttes i stemmekretsene: 

 Åsgård og Brønnerud: Ås ungdomsskole, kantine 

 Rustad, Holstad og Kroer: Rustad skole, atrium 

 Nordby: Nordbytun ungdomsskole, auditorium 

 Solberg: Solberg skole, gymsal 

 

3. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer og å 
bestemme sted for mottak av stemmer fra velgere i karantene.  

 
 

Ås, 26.03.2021 
 
Trine Christensen Wenche Vedhugnes 

kommunedirektør HR sjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Valgstyret 
 
 

Vedlegg: 
1. smittevernveileder-for-valggjennomforing 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgstyrets leder 

Administrativ valggruppe 
Rektorer ved gjeldende skoler 

Virksomhetsleder grunnskole 
Enhetsleder eiendom 

Virksomhetsleder teknikk 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Valglokalene som foreslås oppfyller krav om universell utforming og råd om 
smittevern. For noen av kretsene betyr dette nye lokaler. Valglokalene holder 

åpent i 12 timer på valgdagen.   
 
Fakta i saken: 

Valgstyret bestemmer åpningstid og hvor stemmegivningen skal foregå.1 
Kommunestyret har vedtatt at stortingsvalget i Ås holdes mandag 13. september 

20212, og at kommunen deles inn i fire stemmekretser hvorav to i nord og to i 
sør.3  

 
Smittevern og endringer i valgloven 
I forbindelse med pandemien har kommunal- og moderniseringsdepartementet 

utarbeidet flere forslag til midlertidige endringer i valgloven.4 Det ventes at disse 
blir behandlet av Stortinget i mars/april. I forslaget blir det blant annet lagt vekt 

på valglokalenes størrelse, mulighet for separat inn- og utgang og god 
ventilasjon. Følgende konkrete lovendringer er blant forslagene: 
 

 Valglokalet i en stemmekrets kan ligge geografisk utenfor kretsen, og kan 

bestå av flere rom.  

 Velgere i karantene skal stemme på egne steder bestemt av valgstyret, 

adskilt fra øvrige velgere.  

 Ved lokale utbrudd av covid-19 kan valgstyret ved stortingsvalget i 2021 selv 

opprette ekstra valglokaler i en stemmekrets. 

Departementet og FHI har utarbeidet en smittevernveileder for 
valgjennomføringen5.  

 
Åpningstider 
Stemmegivningen må ikke foregå senere enn kl. 21.00 mandag 13. september. 

For øvrig inneholder ikke valgloven andre regler som regulerer stemmetiden. 
Åpningstiden kan fastsettes ulikt for de forskjellige stemmekretsene.  

 
Valglokaler 
Valgloven, valgforskriften og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav 

til at det skal benyttes lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta 
seg fram uten å måtte be om hjelp. Det er også avgjørende at valglokalene har 

datatilgang og utstyr som tilfredsstiller kravene til elektronisk 
avkrysningsmanntall.  
 

                                       
 
1 Valgloven § 9-3 (2) 
2 K-sak 96/20, 21.10.2020.  
3 K-sak 97/20, 21.10.2020. 
4 Prop.89 L (2020-2021), s.42-44 
5 Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet 

https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§9-3
../../../../view.aspx?id=a181b782-cfdc-47b9-80f4-109e8c9cc9b1&context-data=name%2cPrimary%2cCRM.Contact.Details.Simplified.4%3brecno%2cPrimary%2c201029%3bmodule%2cPrimary%2cContact%3bsubtype%2cPrimary%2c4%3b
../../../../view.aspx?id=a181b782-cfdc-47b9-80f4-109e8c9cc9b1&context-data=name%2cPrimary%2cCRM.Contact.Details.Simplified.4%3brecno%2cPrimary%2c201029%3bmodule%2cPrimary%2cContact%3bsubtype%2cPrimary%2c4%3b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-89-l-20202021/id2834964/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/smittevernveileder-for-valggjennomforing-under-covid-19-utbruddet/id2835380/
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Fristen for å registrere opplysninger om åpningstider og valglokaler i 
valgadministrativt system er 31.05.2021.  

 
Vurdering: 
Det foreslås at samtlige valglokaler, som ved tidligere valg, har åpningstid kl. 

09.00 – 21.00 på valgdagen. 
 

Åsgård og Brønnerud krets – Ås ungdomsskole, kantine. 
I denne kretsen som tidligere var to kretser, har gymsalen på Brønnerud skole 
og kinofoajeen i Ås kulturhus blitt benyttet. Disse lokalene mangler gode 

løsninger for separat inn- og utgang, og vurderes derfor som mindre egnet i 
dette valget. Det foreslås i stedet å benytte kantina på Ås ungdomsskole, som 

har separat inn- og utgang, og samtidig tilfredsstiller øvrige krav til utforming. 
Lokalet ligger geografisk utenfor kretsen, så fastsetting av dette lokalet gjøres 

under forutsetning av at Stortinget vedtar de midlertidige endringene i valgloven.  
 
Rustad, Holstad og Kroer krets – Rustad skole, atrium 

Denne kretsen som tidligere besto av Rustad/Holstad og Kroer har hatt 
valglokaler i gymsalen på Kroer skole og i kantina på Ås ungdomsskole/gymsalen 

ved gamle Rustad skole før den ble revet. Det foreslås at Rustad skole igjen tas i 
bruk som valglokale og at atrium v/hovedinngang benyttes. Dette er et stort 
lokale med mulighet for separat inn- og utgang.  

 
Nordby krets – Nordbytun ungdomsskole, auditorium 

Lokalet har vært brukt de siste valgene, og er godt egnet både med tanke på 
størrelse, inn- og utgang og tilgjengelighet.   
 

Solberg krets – Solberg skole, gymsal 
Granheimtunet har tradisjonelt vært kretsens valglokale, men vurderes i år som 

lite gunstig med hensyn til smittevern. Gymsalen på Solberg skole foreslås i 
stedet. Her er det god plass, flere muligheter for inn- og utganger og god 
tilgjengelighet.  

 
Valglokale/egnet sted for velgere i karantene 

Det anbefales at valgstyret delegerer avgjørelse til valgstyrets leder om sted for 
å ta imot stemmer fra velgere i karantene. Omfanget av tilbudet bør tilpasses 
behovet og planlegges på et senere tidspunkt.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Kostnader knyttet til eventuelle smitteforebyggende tiltak. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

Alternativer: 
Åpningstiden settes til kl. 08.00 – 21.00 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Lokalene tilfredsstiller kravene om universell utforming og rådene om 

smittevern. Kommunedirektøren anbefaler derfor at de foreslåtte lokalene 
benyttes i stortingsvalget 2021, og at åpningstiden strekker seg over så lang tid 

som mulig på mandag.  
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Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 


