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Kommunedirektørens innstilling:
1. Moerveien 12 benyttes som valglokale for velgere i karantene under
forhåndsstemmingen og på valgtinget.
2. Smittesporingsteamet oppnevnes som stemmemottakere for velgere i
karantene og isolasjon.
3. Som stemmestyre for karantenelokalet på valgdagen oppnevnes:
1. Bjørn-Erik Pedersen, leder
2. Marte Skjolden
3. Nina Bystrøm Presterud
4. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å endre punkt 1-3 og å bestemme
åpningstid for karantenelokalet.
Ås, 01.06.2021
Trine Christensen
kommunedirektør

Wenche Vedhugnes
HR sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Valgstyret
Behandlingsrekkefølge:
Valgstyret
Vedlegg:
Smittevernveileder – stortingsvalg 2021
Saksbehandler sender vedtaket til:
Smittesporingsteamet
Valgte personer
Innbyggertorget

20/02517-2

Side 1 av 3

Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Moerveien 12 benyttes som valglokale for velgere i karantene.
Smittesporingsteamet oppnevnes som stemmemottakere for velgere i karantene
og isolasjon. Kommunedirektøren har reservert ekstra valglokaler til valgdagen i
tilfelle det oppstår et lokalt smitteutbrudd.
Fakta i saken:
Velgere som er i karantene grunnet covid-19 skal stemme ved egne lokaler eller
hjemme.1 Dette gjelder både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.
Velgere som er i isolasjon på grunn av covid-19 kan ikke stemme i valglokalene
og kan søke om å stemme der de oppholder seg2.
Frist for mottak av søknader om å stemme hjemme er:
 Fredag 10. september kl. 10.00 - forhåndsstemming
 Mandag 13. september kl. 10.00 – valgtingsstemmer
Forutsetninger:
Under forhåndsstemmingen skal velgere i karantene vente med å stemme til
karantenen er over. Velgere som er syke skal vente med å stemme til de er
friske. Når dette ikke lenger er mulig tas stemmen imot i karantenelokalet eller
hjemme hos velgeren.
Åpningstiden for karantenelokale kan fastsettes annerledes enn i øvrige
valglokaler.
Stemmestyre for karantenelokale på valgdagen
Når det opprettes ekstra valglokale for velgere i karantene, må det velges
stemmestyre med ansvar for å administrere stemmegivningen.
Valglokaler i beredskap
Ved et lokalt utbrudd av covid-19 kan valgstyret opprette ekstra valglokaler for
en stemmekrets.3 Valgstyret avgjør selv om det foreligger et lokalt utbrudd.
Myndigheten til å opprette ekstra lokaler kan ikke delegeres.
Vurdering:
Mottak av stemmer fra velgere i karantene og isolasjon bør håndteres av
personer med smittevernfaglig erfaring. Kommunedirektøren foreslår at
smittesporingsteamet er ansvarlige for stemmemottaket.
Smittesporingsteamet er nå lokalisert i Moerveien 12. Dette lokalet er universelt
utformet og vurderes som det best egnede for å ta imot velgere i karantene.
Smittesporingsteamet skal også ta imot stemmer fra velgere i isolasjon hjemme.
Åpningstid for velgere i karantene og isolasjon i forhåndsstemmeperioden
foreslås foreløpig til:
1
2
3

Valgloven §§ 8-3c, § 9-3c
Valgloven §§ 8-3b og 9-6a
Valgloven § 9-3b
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6. – 10. september. Åpningstiden vurderes fortløpende etter behov i samråd med
valgstyrets leder. Søknad om å stemme hjemme må være mottatt innen kl.
10.00 fredag 10. september.
Åpningstid på valgdagen for velgere i karantene:
Valgdagen mandag 13. september kl. 14.00 – 16.00 foreslås foreløpig.
Åpningstiden vurderes fortløpende etter behov i samråd med valgstyrets leder.
Søknad om å stemme hjemme må være mottatt innen kl. 10.00 på valgdagen.
Foreslåtte medlemmer av stemmestyret har sagt seg villige til å bli valgt.
Valgtingsstemmer fra karantenelokalet telles opp sammen med Åsgård og
Brønnerud krets.
Beredskapssituasjon
Kommunedirektøren har reservert følgende beredskapslokaler: Brønnerud skole,
kinofoajeen i Ås kulturhus og Sjøskogen skole. Kommunens ansatte foreslås som
stemmestyrer og valgmedarbeidere fra øvrige valglokaler omfordeles.
Valgstyrets leder innkaller til ekstraordinært møte i valgstyret dersom det
oppstår et lokalt smitteutbrudd.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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