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Oppnevning av stemmestyrer og valgmedarbeidere - 
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 

 
Saksbehandler: Kim Madsen Pham Saksnr.: 18/01099-23 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Valgstyret 20.05.2019 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Valgstyret godkjenner oppsettet av valgmedarbeidere i hvert valglokale: 

 
Krets Stemmestyre Valgmedarbeidere Totalt 

01 Brønnerud 4 1 5 
02 Åsgård 4 8 12 
03 Rustad og Holstad 4 9 13 
05 Kroer 4 1 5 
06 Nordby 4 8 12 
07 Solberg 4 5 9 
Felles reserveliste, minst   5 

   61 

 
2. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å: 

 oppnevne valgmedarbeidere og stemmestyrer for hver krets 

 innvilge fritak og foreta endringer av pkt. 1 
 
3. Foreløpig opptelling foretas av stemmestyrene på stemmestedene.  

 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann Kommunalsjef organisasjon og  

fellestjeneste 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
 
Vedlegg: 
1. Endringer i valgforskriften 
2. Satser for godtgjøring - Valgfunksjonærer 2019 
3. Satser godtgjøring valgfunksjonærer - Follo 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Valgloven, Valgforskriften, Kommuneloven og Ås kommunes reglementer. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-01-02-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Administrativ valggruppe 2019 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 
2019, jf. valgloven § 4-2 og Ås kommunes reglementer pkt. 6.2. Valgstyret skal 
rekruttere valgmedarbeidere og oppnevne stemmestyrer til valgdagene 8. og 9. 
september. 
 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune trenger ca. 60 valgmedarbeidere fordelt på 6 kretser for å gjennomføre 
kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgmedarbeidere rekrutteres i første omgang 
fra egne ansatte og kommunens innbyggere som har deltatt tidligere. Disse har 
opparbeidet kompetanse og er godt kjent med valggjennomførelsen. 
 
Valgmedarbeidere har oppgaver i forbindelse med gjennomføring av valget på 
valgdagene. Av disse skal det oppnevnes et stemmestyre i hver krets. 
 
Stemmestyrets hovedoppgaver: 

 organisere valgtinget i sin krets 

 administrere mottaket av stemmegivninger fra velgerne 

 føre møteprotokoll over mottatte stemmer, kryss i manntallet og eventuelle avvik 

 foreta foreløpig opptelling på stemmestedet 
 
Ved valgene i 2013, 2015 og 2017 har stemmestyrene hatt fire personer. Dette er 
praktisk i tilfelle ett av stemmestyremedlemmene har forfall. Hvert stemmestyre skal 
bestå av minst tre medlemmer jf. valgloven § 4-2. 
 
Krav til valgmedarbeidere og stemmestyremedlemmer: 
Listekandidater kan ikke være valgmedarbeidere, og stemmestyremedlemmer må 
være valgbare og folkeregistrert i Ås kommune, jf. valgloven § 9-3 (4) og 
kommuneloven § 14 (4).  
 
Arbeidstid for valgmedarbeidere: 
Forberedende kurs ca. 3 timer 
Søndag 8. september fra ca. kl. 15.00 til 20.30. 
Mandag 9. september fra ca. kl. 08.30 til 21.30. 
Det kreves at valgmedarbeiderne deltar på kurs og kan jobbe begge valgdagene. 
 
Status rekruttering 
Det er foreløpig kommet 36 søknader fra ansatte og innbyggere som var 
valgmedarbeidere i 2017, og alle stemmestyrelederne fra 2017 ønsker å gjenta sin 
rolle. 
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Opptelling av stemmesedler 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok i år en endring i valgforskriften 
som fastslår at den foreløpige opptellingen av alle stemmesedler skal skje ved 
manuell telling, jf. valgforskriften § 37a, se vedlegg 1. 
 
Det nye kravet er ikke til hinder for at opptellingen kan gjennomføres på samme måte 
som ved tidligere valg i Ås kommune. 
 
Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer gjøres av stemmestyrene i 
hvert valglokale. Endelig opptelling av kommunestyrevalget med kandidatkåring 
foretas maskinelt ved skanning sentralt. 
 
I 2015 ble endelig opptelling gjennomført i et felles skannersenter med Vestby og 
Frogn kommune. Dette blir etter en samlet vurdering ikke videreført i år. 
 
Fylkestingsstemmesedler kjøres til fylkeskommunen for endelig telling. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Godtgjørelse for valgmedarbeidere har vært uendret siden 2013. Valgstyrets leder 
har godkjent en oppjustering av satsene, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.4. Se 
vedlegg 2 og 3. 
 
Nye satser fra 2019: 
 
 Eksterne 

valgmedarbeidere 
Eksterne 
stemmestyremedlemmer 

Eksterne 
stemmestyreledere 

Søndag kr. 1 200 kr. 1 300 kr. 1 800 

Mandag kr. 2 400 kr. 2 600 kr. 3 600 

Kurs kr. 500 kr. 500 kr. 700 

 
 
Vurdering og konklusjon: 
Se rådmannens innstilling for forslag til oppsett av valgmedarbeidere per krets. 
Valgmedarbeidere varierer med antall stemmeberettigede i kretsen, og er justert etter 
evaluering fra valget 2017 slik: Brønnerud minus 1, Nordby pluss 1. 
 
Bemanningen vurderes som tilstrekkelig i hver krets. Det bør oppnevnes fire 
stemmestyremedlemmer per krets. 
 
Rådmannen anbefaler at valgstyrets leder delegeres myndighet til å fatte nærmere 
avgjørelser i forbindelse med oppnevningene av stemmestyrer og valgmedarbeidere. 
 
For å imøtekomme det nye kravet i valgforskriften og sikre effektivitet i 
gjennomførelsen, bør den foreløpige opptellingen foretas manuelt av stemmestyrene 
på stemmestedene. 
 

https://lovdata.no/forskrift/2003-01-02-5/§37a

