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Stemmekretsinndeling i Ås kommune gjeldende fra og med 
kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 

 
Saksbehandler: Kim Madsen Pham Saksnr.: 18/01099-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune deles i følgende stemmekretser: 

 Åsgård og Brønnerud 

 Rustad, Holstad og Kroer 

 Nordby 

 Solberg 
 
Ås, 17.09.2018 
 
Trine Christensen Anne Eid 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 for 
kommuner berørt av grenseendringer 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken - lenker: 
K-sak 22/18, kommunestyret 15.05.2018, Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020 
Lenke til valgloven 
Ås kommunes reglementer 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Enhetsleder for byggesak og geodata vedrørende Tandbergløkka 

 Sentral matrikkelmyndighet (Kartverket) 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Referatsak formannskapet (Valgstyret) 

 Administrativ valggruppe 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-15-05-2018.350480.MD1I536426oc0a3.pts.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har 6 stemmekretser: 2 i nord og 4 i sør. Rådmannen foreslår å endre 
kretsene til 2 i nord og 2 i sør. Den vedtatte grenseendringen på Tandbergløkka trer i 
kraft 01.01.2020, men valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene er 
gjennomført. 
 
Fakta i saken: 
I følge valgloven § 9-3 (1) avgjør kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, 
hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. I følge Ås kommunes 
reglementer er dette delegert til valgstyret (formannskapet), jf. pkt. 6.2. 
 
Ås kommune har følgende 6 stemmekretser:  
 

Stemmekretser Stemmeberettigede i 
2015 

Avlagte stemmer 
på valgting/kryss i 
manntallet 2015 

Valgfunksjonærer 
2017 

01. Brønnerud 
 

 1234  537  6 

02. Åsgård  
 

 2823  1460  12 

03. Rustad og Holstad  
 

 3478  1805  13 

05. Kroer 
  

 856  404  5 

06. Nordby 
  

 3488  1583  11 

07. Solberg 
 

 1810  950  9 

 
Antall kretser ble sist endret i 2005 ved at Holstad og Rustad ble slått sammen. 
 
I K-sak 68/18, 12.09.2018, ble det vedtatt å holde valg både søndag og mandag. 
 
Grensejustering - Tandbergløkka 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i K-sak 22/18, 15.05.2018: 
Kommunestyret i Ås gir sin tilslutning til Fylkesmannens forslag om å overføre 
Tandbergløkka, med de grenser som er dokumentert i vedlagte brev, til Nordre Follo 
kommune fra 01.01.2020. 
 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjennomføres som om 
grenseendringer allerede har funnet sted, jf. brev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 13.06.2018, se vedlegg 1. 
 
Dette medfører endringer i valgkrets 07. Solberg. Oppfølging overfor sentral 
matrikkelmyndighet (Kartverket) gjøres etter vedtak i inneværende sak. 
 
Vurdering: 
For kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 vurderer rådmannen at en reduksjon 
fra 6 til 4 kretser vil være gunstig. Det vil medføre at gjennomføring av valget blir 
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enklere, valgoppgjøret hurtigere, ressursbruken betydelig mindre og det blir lettere å 
rekruttere valgmedarbeidere. Frigjorte ressurser kan benyttes til styrking av 
valggjennomføringen i kretsene som har flest velgere. 
 
Elektronisk manntall ble innført ved valget i 2017. Det innebærer at velgerne kan 
stemme hvor de vil i kommunen. Norsk forskning viser at antall valglokaler ikke har 
effekt på valgdeltakelsen nasjonalt, og i kommuner med små geografiske avstander 
(Christensen, Arnesen, Ødegård og Bergh, 2013). 
 
Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg har forhåndsstemming økt fra 15,3 % i 
2011 til 16,7 % i 2015. Ved stortingsvalg har andelen økt fra 23,8 % i 2013 til 31,4 % 
i 2017. Når andelen forhåndsstemmer øker, blir det mindre behov for et høyt antall 
lokaler ved valgting. I 2019 er forhåndsstemming mulig fra 1. juli til og med 6. 
september. 
 
Det legges opp til en god kommunikasjonsstrategi. Kommunen er i en 
omstillingsprosess der en til enhver tid søker en mer effektiv drift. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
I 2017 hadde Brønnerud 6 valgfunksjonærer og Kroer hadde 5. Godtgjørelsen i 2017 
var kr 3800 for valgfunksjonærene og kr 5200 for ledere. Ansatte hadde lønn med 
overtidsbetaling.  
 
Det trengs 8 stemmeavlukker i disse valglokalene, med behov for å kjøpe inn 4 nye 
avlukker til totalt kr 28 000 til valget i 2019. Stemmesedler til kommunestyrevalget 
dekkes av Ås kommune. 
 
Ved å endre antall stemmekretser fra 6 til 4, vil Ås kommune kunne redusere utgifter 
knyttet til godtgjørelse og lønn, matservering, avlukker, stemmesedler, klargjøring og 
renhold av lokaler, og transport med mer. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Til Brønnerud og Kroer ble det produsert 15 150 stemmesedler i 2017, og til valget i 
2015 ble det produsert 7000 stemmesedler til kommunestyrevalget, og 2950 til 
fylkestingsvalget. Disse tallene kan reduseres betydelig om kretsene slås sammen. 
 
Alternativer: 
Ås kommunes valgkretser beholdes uendret. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at antall stemmekretser endres fra 6 til 4 for å få bedre utnyttelse 
av ressursene og samtidig sikre god tilgjengelighet for velgerne. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/177421/R_2013_1_web.pdf?sequence=3

