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Sted: Fjernmøte i Teams. Holdes i sammenheng med 
formannskapets ekstraordinære møte. 
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Ås, 27.05.2021 
 

 
 

 
Ola Nordal 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på  
tlf. 64 96 20 00 eller e-post 

politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du 

ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til 
sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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1/21 21/01576-1 Orientering om utsendelse av SMS og brev med 

påminnelse om valget 
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Saker til behandling  

Va-3/21 
Oppnevning av stemmestyrer og valgmedarbeidere - 
Stortingsvalg 2021 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  21/01429-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Valgstyret 3/21 03.06.2021 

 

 

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

 

Krets Stemmestyre Valgmedarbeidere Totalt 

Åsgård og Brønnerud 5 15 20 

Rustad, Holstad og Kroer 5 15 20 

Nordby 5 11 16 

Solberg 5 8 13 

Felles reserveliste  10  

 
2. Stemmestyremedlemmer, ledere og nestledere velges i tråd med vedlegg 1. 
 

3. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å  
 innvilge fritak og foreta endringer i punktene over. 

 oppnevne valgmedarbeidere.  
 
Ås, 21.05.2021 

 
Trine Christensen Wenche Vedhugnes 

kommunedirektør HR sjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret 
 

Behandlingsrekkefølge: Valgstyret 
 
Vedlegg: 

1. Oppnevning av stemmestyrer - Stortingsvalg 2021 
2. Planer for praktisk gjennomføring på valgdagen 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

E-poster sendt tidligere valgmedarbeidere, foreslåtte valgmedarbeidere, 
foreslåtte stemmestyremedlemmer, villighetserklæringer. 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Administrativ valggruppe 2021 

Oppnevnte personer 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av stortingsvalg 2021, jf. valgloven § 
4-2 og K-sak 98/20, 21.10.2020. Valgstyret er delegert myndighet til å treffe alle 

avgjørelser etter valgloven som kan delegeres, jf. Ås kommunes reglementer 
pkt. 6.2 og 8.4.  
 

Valgstyret skal oppnevne stemmestyrer til valgdagen 13. september 2021, og 
fastsette oppsett av valgmedarbeidere i hvert valglokale. Både stemmestyre-

medlemmer og valgmedarbeidere omtales som medarbeidere i denne saken der 
ikke annet fremgår. 

 
Fakta i saken: 
I KMD’s rapport om smittevern og valg (Kommunal- og moderniserings-

departementet) står det at kommunen må ha økt kapasitet for å motta stemmer 
og at det er behov for flere medarbeidere enn tidligere.  

Stemmestyrene skal ha minst 3 medlemmer. Siden 2013 har Ås hatt 4. I år 
foreslås det 5 stemmestyremedlemmer. Selv om 2 melder forfall f.eks. på grunn 
av korona, er stemmestyret fortsatt beslutningsdyktig. Det foreslås også flere 

valgmedarbeidere på hvert stemmested. For å øke kapasiteten og å effektivisere 
gjennomstrømningen av velgere, planlegges det flere registreringsbord.  

Den lange arbeidstiden nødvendiggjør at det innvilges pauser for medarbeiderne 
samtidig som kapasiteten opprettholdes.  
 

Valgmedarbeidere er i første omgang rekruttert fra egne ansatte og innbyggere som 
har deltatt tidligere. Disse har opparbeidet kompetanse og er godt kjent med 
valggjennomføring. I tillegg er det lagt vekt på nyrekruttering, alders- og 
kjønnssammensetning, personlige egenskaper og tilknytning til Ås. Sistnevnte er for 

å bygge opp kompetanse også ved senere valg. 
 
Valgmedarbeidere har oppgaver i forbindelse med gjennomføring av valget på 
valgdagen 13. september. Av disse skal det oppnevnes et stemmestyre i hver krets. 
 

Valgbarhetskrav: 

Listekandidater ved stortingsvalget kan ikke være valgmedarbeidere, jf. valgloven 9-3 
(4). Stemmestyremedlemmer må være valgbare ved kommunestyrevalg og ha sagt 
seg villige til å påta seg vervet, jf. kommuneloven § 7-2.  
Krav om at stemmestyremedlemmer må være bosatt i Ås gjelder ikke i år, jf. 
kommuneloven § 7-2a. Alle de foreslåtte stemmestyremedlemmene har sendt 

inn villighetserklæring. 

 
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 i samsvar med tidligere praksis. 
 

https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§4-2
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§4-2
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-21-10-2020.350480.MD1I733621ob4d8.pts.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-fra-arbeidsgruppen-som-skal-vurdere-mulige-smitteverntiltak-og-beredskap-knyttet-til-gjennomforingen-av-stortings-og-sametingsvalget-i-2021/id2815104/
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§9-3
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§9-3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#%C2%A77-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2a
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Det er ikke begrensninger i hvilke arbeidsoppgaver valgmedarbeiderne kan 
utføre bortsett fra protokollføring. 

 
Det forutsettes at alle gjennomfører kurs og deltar hele valgdagen. 
 

Reserveliste 
10 valgmedarbeidere, disse må også gjennomføre kurs.  

Hvis listen blir tom f.eks. på grunn av smitteutbrudd/karantener, må det 
suppleres fra ansatte. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Godtgjørelse til stemmestyrer og valgmedarbeidere er fastsatt slik: 

Stemmestyreleder kurs + valgdag = kr 4300 
Stemmestyremedlemmer kurs + valgdag = kr 3100 

Valgmedarbeidere kurs + valgdag = kr 2900 
Reserveliste kurs = kr 500 
Dette gjelder ikke ansatte som får lønn i stedet. 

Godtgjøringsnivået er på linje med valget i 2019 og omtrent tilsvarende som 
nabokommunene. Det er fastsatt i samråd med valgstyrets leder. 

  
Miljømessige konsekvenser:  
Ikke vurdert. 
 

Alternativer:  
Antall stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere i kretsene kan endres. 

Personer i stemmestyrene og leder- og nestlederverv kan endres. 
 
Vurdering med konklusjon med begrunnelse: 

Det er spesielt krevende å planlegge og gjennomføre valget under den pågående 
pandemien. Kommunedirektøren har imidlertid vurdert situasjonen nøye og fulgt 

de råd som gis fortløpende fra KMD og valgdirektoratet. Kommunedirektøren 
mener at det foreslåtte antall og opplegg er tilstrekkelig og anbefaler at 
innstillingen vedtas. Valgstyrets leder bør, i likhet med tidligere valg, delegeres 

myndighet til å kunne foreta endringer. Det må påregnes endringer i tilrådingene 
etter som valget nærmer seg. 

 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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Va-4/21 
Stemmemottak for velgere i karantene og isolasjon. 
Valglokaler i beredskap. 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  20/02517-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Valgstyret 4/21 03.06.2021 

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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