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Valgting - Fastsetting av valglokaler og åpningstider, 
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 

 
Saksbehandler: Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.: 18/02774-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Valgstyret 21.11.2018 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Valgting for kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 i Ås kommune holdes:  

 Søndag 8. september kl. 16.00 – 20.00 

 Mandag 9. september kl. 09.00 – 21.00 
 
Følgende lokaler benyttes i de forskjellige kretsene: 
01. Brønnerud: Brønnerud skole, gymsal  
02. Åsgård: Ås kulturhus, kinofoaje  
03. Rustad og Holstad: Ås ungdomsskole, 1.etasje 
05. Kroer: Kroer skole, gymsal  
06. Nordby: Nordbytun ungdomsskole, aula  
07. Solberg: Granheimtunet, Nordby eldresenter 
 
Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer. 
 
 
Ås, 12.11.2018 
 
Trine Christensen Anne Eid 
Rådmann Service og kommunikasjonssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
ingen 
 
Lenker: 
Valgloven § 9-3 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgstyrets leder 
Kirkeverge 
Administrativ valggruppe 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Valglokaler og åpningstider foreslås som ved valget i 2017. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 68/18 av 12.09.2018 at kommunestyrevalget og 
fylkestingsvalget i Ås kommune holdes søndag 8. og mandag 9. september 2019.  
 
Kommunestyret vedtok deretter i K-sak 79/18 av 24.10.2018 å opprettholde seks 
stemmekretser. 
 
I tråd med Valgloven § 9-3 (2) bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal 
foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen. 
 
 
Åpningstider: 
Stemmegivningen må ikke foregå senere enn kl. 21.00 mandag 9. september. For 
øvrig inneholder ikke valgloven bestemmelser som regulerer stemmetiden. 
Åpningstiden kan fastsettes ulikt for de forskjellige valgkretsene, men Ås kommune 
har i alle år hatt lik åpningstid.  
 
Åpningstider for valget 2019 foreslås tilsvarende sist valg:  
 
søndag kl. 16.00 - 20.00  
mandag kl. 09.00 - 21.00  
 
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 stilles også krav om at det skal være god 
tilgjengelighet inne i valglokalet. Andre lokaler skal kun benyttes dersom det 
foreligger særlige grunner, f.eks. hvis det ikke er mulig eller at det vil være 
uforholdsmessig dyrt å gjøre lokalene tilgjengelige for alle velgere.  
 
Det er også avgjørende at valglokalene har datatilgang og utstyr som tilfredsstiller 
kravene til elektronisk avkryssingsmanntall som ble vedtatt av Kommunestyret i K-
sak 99/16. 
 
Følgende valglokaler foreslås:  
01. Brønnerud: Brønnerud skole, gymsal  
02. Åsgård: Ås kulturhus, kinofoaje  
03. Rustad og Holstad: Ås ungdomsskole, 1.etasje 
05. Kroer: Kroer skole, gymsal  
06. Nordby: Nordbytun ungdomsskole, aula  
07. Solberg: Granheimtunet, Nordby eldresenter 
 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-12-09-2018.350480.MD1I536428o10e9.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-24-10-2018.350480.MD1I536429o5c07.pts.html
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Vurdering:  
Lokaler for valget 2019 er foreslått likt som ved sist valg i 2017 da det ikke kom 
vesentlige tilbakemeldinger på stemmelokalene den gang. Det foreslås at Ås 
ungdomsskole benyttes som valglokale for Rustad/Holstad valgkrets også ved dette 
valget fordi Rustad skole først er planlagt ferdig til skolestart. 
 
Det vil bli vektlagt at gymsalene ved skolene benyttes så kort tid som mulig i forkant 
og etterkant av hensyn til gymnastikktimene for elevene. Alle lokalene vurderes å ha 
god tilgjengelighet.  
 
Lokalene reserveres umiddelbart etter at vedtaket er fattet slik at alle berørte parter 
kan informeres så tidlig som mulig. Valglokalene reserveres f.o.m. torsdag 
05.09.2019 t.o.m. tirsdag 10.09.2019 for at ordinær arbeidstid kan benyttes til 
utkjøring/rigging/nedrigging og rengjøring.  
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne hadde ikke innvendinger til disse 
lokalene i 2017, jf. rådets uttalelse 17.01.2017 sak 1/17. I evalueringen fra 2017 ble 
det påpekt at tilgangen til valglokalene i gymsalen til Brønnerud skole bør forbedres 
noe.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
For kommunen vil det gi økte kostnader dersom ikke kommunale lokaler benyttes. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Lokalene tilfredsstiller krav om universell utforming. Rådmannen anbefaler derfor at 
foreslåtte lokaler benyttes ved valget 2018 og at åpningstidene tilsvarer tidligere valg. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-raad-for-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne-17-01-2017.350480.MD1I435454ob923.pts.html

