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Saksprotokoll 
 
 

Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m.   

Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 

Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  14/03421 
Behandlet av  Møtedato 

1 Valgstyret 3/14 05.11.2014 
 

 
 
Valgstyrets behandling 05.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  (8 stemmer) 
 
Valgstyrets vedtak 05.11.2014: 
1. Servicetorgets ansatte og øvrige ansatte i service- og kommunikasjonsavdelingen 

oppnevnes som stemmemottakere av forhåndsstemmer innenriks, herunder 
stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner, ambulerende stemmegivning og 
der valgstyret ellers beslutter at forhåndsstemming skal foregå.  
Servicetorget er ansvarlig for mottaket. 

2. Tidligstemmegivningen, fra onsdag 1. juli til og med fredag 7. august, holdes i Ås 
rådhus, servicetorget, i kommunens ordinære åpningstid. 

3. Forhåndsstemmemottak, fra mandag 10. august til og med fredag 11. september, 
holdes i Ås rådhus, servicetorget: 

a. Stemmemottaket holdes åpent mandag- fredag kl. 08.00 – 15.30 og 
torsdag kl. 08.00-17.00. 

b. I tillegg holdes det åpent lørdag 5. september kl. 10.00 - 14.00, og utvidet 
åpningstid torsdag 10. september kl. 08.00 – 20.00. 

4. Forhåndsstemmemottak holdes også på Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret 
torsdager kl. 11.00 – 19.00. 

5. Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner holdes ved Granås sykehjem, 
Moer sykehjem, Ås demenssenter og Ås avlastningshjem. I tillegg holdes det 
stemmegivning ved omsorgsboligene i Dr. Sødrings vei. Stemmemottaker 
fastsetter tidspunkt for stemmegivningen. 

6. Stemmegivning på NMBU holdes mandag 7. og tirsdag 8. september kl. 09.00 – 
14.00. 

7. Søknad om ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven § 8-3 (6), må 
være kommet inn til kommunen innen onsdag 9. september kl. 15.30. 

8. All forhåndsstemmegivning må være avsluttet innen fredag 11. september           
kl. 15.00. 

9. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer av 
punktene 1-7. 
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 10. november 2014 
 
 
  
Vibeke Berggård 
Konsulent  
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