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Ås, 29.10.2014 

 
 

Johan Alnes 
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http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling 

Va-2/14 
Valgting - Fastsetting av valglokaler og åpningstider, 
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/03485-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 12/14 04.11.2014 
Valgstyret 2/14 05.11.2014 
 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse:  
Fremlegges i møtet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Valgting ved Kommune- og fylkestingsvalget 2015 i Ås kommunes holdes 
 søndag 13. september kl. 16.00 - 20.00 
 mandag 14. september kl. 09.00 - 21.00 
 
i følgende lokaler i de forskjellige kretsene 
 01 Brønnerud  Brønnerud skole, gymsal 
 02 Åsgård   Ås kulturhus, kinofoaje 
 03 Rustad og Holstad Rustad skole, gymsal 
 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, 24.10.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
 

Vedlegg:  
Ingen 
         
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
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Vedtak i saken sendes til: 
Valgstyrets leder  
Kirkeverge  
Ref. administrativ valggruppe 
Leder av eiendomsavdelingen  
Stemmestedene - reservering av lokaler 
Politisk sekretariat for senere kunngjøring 
Webredaktør for publisering 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 68/14 at kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 
Ås kommune holdes søndag 13. og mandag 14. september 2015.  
 
Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for 
stemmegivningen, jf. valgloven § 9-3 (2).  
 
En revisjon av Kirkeloven i 2013 slår fast at kirkelige valg holdes samtidig med, og i 
lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer. 
Dette ivaretas av kirkevergen. 
 
Åpningstider: 
Stemmegivningen må ikke foregå senere enn kl. 21.00 mandag 14. september. For 
øvrig inneholder ikke valgloven bestemmelser som regulerer stemmetiden, verken 
søndag eller mandag. Åpningstiden kan fastsettes ulikt for de forskjellige 
valgkretsene, men Ås kommune har i alle år hatt lik åpningstid. 
 
Åpningstider for valget 2015 er foreslått tilsvarende sist valg: 
 søndag   kl. 16.00 - 20.00 
 mandag  kl. 09.00 - 21.00 
 
Det er vektlagt at åpningstiden skal være mest mulig lik som i de andre 
Follokommunene.  
 
Vurdering: 
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.  
 
  

http://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§9-3
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Følgende valglokaler foreslås: 
01. Brønnerud:  Brønnerud skole, gymsal 
02. Åsgård:  Ås kulturhus, kinofoaje  
03. Rustad og Holstad:  Rustad skole, gymsal 
05. Kroer:  Kroer skole, gymsal 
06. Nordby:  Nordbytun ungdomsskole, aula   
07. Solberg:  Granheimtunet, Nordby eldresenter 
 
Vurdering av valglokaler: 
Lokaler for valget 2015 er foreslått tilnærmet likt som ved sist valg i 2013 da det ikke 
kom vesentlige tilbakemeldinger på stemmelokalene etter forrige valg i 2013. 
Derimot er Kroer skoles gymsal foreslått benyttet i stedet for Kroer samfunnshus, 
fordi Kroer samfunnshus er reservert til konfirmasjon i helgen 12.09.-13.09.2015.  
Kroer skoles gymsal ble også benyttet til valglokale i 2011. 
Rektor ved Kroer skole har bedt om at skolens gymsal ikke benyttes mer enn 
nødvendig i forkant og etterkant av valget 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 fredag 11.10.2015 
t.o.m. tirsdag 15.10.2015. for at ordinær arbeidstid kan benyttes til 
utkjøring/rigging/nedrigging og rengjøring. 
 
Saken legges fram for kommunalt råd for funksjonshemmede for ev. uttalelse om 
valglokaler. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Lokalene tilfredsstiller krav om universell utforming. Rådmannen anbefaler derfor at 
foreslåtte lokaler benyttes ved valget 2015 og at åpningstidene tilsvarer tidligere valg.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Kommunestyremedlemmer kan imidlertid ta opp saken iht. bestemmelsen i valgloven 
§ 9-3 (3) om at kommunestyret selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, 
kan vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt 
vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.   
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Va-3/14 
Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m.   
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  14/03421-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Valgstyret 3/14 05.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
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. 

 
Ås,  24.10.2014 
 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
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Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Valgstyret 
 
Vedlegg: Ingen 
         
Lenker:  
Valgloven, kapittel 8. (Lovdata) 
Valgforskriften, kapittel 6. (Lovdata) 
Ås kommunes reglementer  (Ås kommunes hjemmeside) 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Valgstyrets leder 
Administrativ valggruppe 
Servicetorget 
Nordby bibliotek 
NMBU 
Web-redaktør for kunngjøring på kommunens hjemmeside 
Politisk sekretariat for senere kunngjøring, jf. valgforskriften § 24. 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Valgstyrets ansvar for forhåndsstemmegivningen, og plikter i forbindelse med 
avviklingen, fremgår av valgloven kapittel 8 og valgforskriften kapittel 6. 
 
Formannskapet ivaretar funksjonen som valgstyre, og treffer alle avgjørelser etter 
valgloven som kan delegeres, jf. Ås kommunes reglementer punkt 6.1 og 6.2. 
Valgstyrets leder er delegert myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. reglementet punkt 8.5. I tillegg foreslås 
det at valgstyrets leder delegeres myndighet til å justere vedtak i denne saken. 
 
Fakta i saken og vurdering: 
 
Periode og åpningstid: 
Den ordinære forhåndsstemmegivningen innenriks holdes i perioden fra 10. august - 
ikke senere enn fredag 11. september, jfr. § 8-1 (1 og 2). 
 
Åpningstid for ordinær forhåndsstemmegivning foreslås tilsvarende som i 2013: 
Mandag - fredag kl. 08.00 – 15.30, torsdag kl. 08.00 – 17.00.  
I tillegg lørdag 5. september kl. 10.00 – 14.00, og  
utvidet åpningstid torsdag 10. september kl. 08.00 – 20.00. 
 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-01-02-5#KAPITTEL_6
http://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.4763369-125480.html
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Tidligstemmegivning foregår fra 1. juli til forhåndsstemmingen starter for velgere som 
henvender seg til kommunen fordi de oppholder seg innenriks og ikke kan stemme i 
løpet av forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, jf. valgloven § 8-1 (4) og 
valgforskriften § 24a.  
 
Åpningstid og stemmested for tidligstemmegivningen bør være på servicetorget i et 
stemmeavlukke eller i et lukket kontor i ordinær åpningstid. Velgerne må henvende 
seg til servicetorget for å avgi eller avtale tid for slik stemmegivning. På det 
tidspunktet foreligger ennå ikke stemmesedler, elektronisk valgsystem o.l.  
 
Stemmemottakere og stemmested: 
Valgstyret skal oppnevne stemmemottakere for forhåndsstemmer, jf. § 8-2 (1a). 
Kandidater som er oppført på valgsliste til kommunestyre- eller fylkestingsvalget kan 
ikke oppnevnes som valgfunksjonærer, jf. § 8-2 (3). 
 
Servicetorgets ansatte har siden 2003 vært ansvarlige for mottak av forhånds-
stemmer. Forhåndsstemmingen har vært holdt i kulturhuset ved flere valg fordi det 
ikke var plass på servicetorget.  
 
Servicetorget har i år flyttet til nye lokaler i rådhusets 1. etasje samlokalisert med 
øvrige ansatte i service- og kommunikasjonsavdelingen. Rådmannen ser det som 
optimalt å holde forhåndsstemmingen der. Registrering i det elektroniske 
valgsystemet gjør at nærhet til politisk sekretariat og IT er gunstig. Sikkerheten øker 
ved at stemmesedlene oppbevares i forseglede urner i samme bygning.  
 
Valgloven krever at det skal være minst to stemmemottakere tilstede under 
forhåndsstemmingen, jf. § 8-1 (5). Med forhåndsstemming i servicetorgets lokaler vil 
det alltid være minst to tilstede, og de ansatte kan effektivt utføre ordinære oppgaver 
når det ikke er velgere til stede.  
 
Lokalene tilfredsstiller krav til universell utforming. De ligger svært sentralt i forhold til 
gangvei mellom togstasjonen og NMBU, er nær kulturhuset, og har gode 
parkeringsforhold. 
 
Stemmegivning på Nordby bibliotek, Vinterbrosenteret: 
For å øke valgdeltakelsen foreslår rådmannen at forhåndsstemmemottak også 
holdes på Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret torsdager kl. 11.00 – 19.00. 
Biblioteket flyttet dit i november 2013. Lokalet er godt egnet og universelt utformet. 
 
Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner, samt omsorgsboliger 
Stemmegivningen skal også holdes på helse- og sosialinstitusjoner i kommunen, jf. 
valgloven § 8-3 (2). Det er ikke adgang til å vedta at det bare skal avholdes 
stemmegivning på enkelte helse- og sosialinstitusjoner. Dette gjelder Granås 
sykehjem, Moer sykehjem, Ås demenssenter og Ås avlastningshjem. 
 

Stemmegivningen kan også mottas hjemme hos personer som oppholder seg i 
trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonene, 
 jf. valgforskriften § 25. 
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Det bør også holdes stemmegivning ved omsorgsboligene ved Dr. Sødringsvei. 
Rådmannen vurderer i likhet med tidligere år at forhåndsstemmegivning ved 
omsorgsboligene på Granheimtunet ikke er nødvendig fordi valgting holdes der. 
Beboere her har lik rett til ambulerende stemmegivning som andre, se under. 
 
Der det holdes forhåndsstemmegivning kan alle avgi stemme, både beboere, ansatte 
og andre velgere. 
 
Øvrige stemmesteder 
Det følger av valgloven § 8-3, (2b) at forhåndsstemmegivningen skal foregår der 
valgstyret bestemmer at det skal mottas forhåndsstemmer. 
 
I 2013 ble det etter oppfordring fra UMB (nå NMBU) holdt forhåndsstemmemottak en 
dag, siste uken. Erfaringene med oppfølging fra universitetets side var gode, jf. e-
postveksling med rektor 13.08.2013, 12/0840-23. Rådmannen foreslår derfor at det 
holdes forhåndsstemmemottak 2 dager ved NMBU og forutsetter at universitetet 
også i 2015 følger opp med tilrettelegging og bistand.  
 
Ås videregående skole hadde ikke forhåndsvalg i 2013 bl.a. på grunn av forveksling 
med skolevalget. Det er ikke kommet ønsker om å gjeninnføre forhåndsvalg der. 
Rådmannen anbefaler at det heller ikke i 2015 holdes forhåndsvalg der. 
 
Alternativer: 
Det er mulig å foreta endringer innenfor de rammene valgloven setter. 
 
Vurdering og konklusjon: 
I innstillingen er det først og fremst tatt hensyn til størst mulig valgoppslutning. 
Rådmannen vil også gjøre oppmerksom på at valggjennomføring er svært arbeids- 
og ressurskrevende for administrasjonen.  
På bakgrunn av saksutredningen anbefaler rådmannen at innstillingen vedtas.  
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Va-4/14 
Felles skannersentral for telling av stemmesedler for Ås, Vestby og 
Frogn - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 
 
Saksbehandler:  Rita Stensrud Saksnr.:  14/03669-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Valgstyret 4/14 05.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det etableres en felles skannersentral i Ås for telling av stemmesedler i 

kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 for kommunene Ås, Vestby og 
Frogn. 

2. Ås kommune er ansvarlige for drift av sentralen og teknisk utstyr.  
3. Kostnader fordeles mellom kommunene på bakgrunn av antall 

stemmeberettigede pr. 30.06.2015.  
 
 
Ås, 24.10.2014 

Trine Christensen 

Rådmann 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret i Ås 
(Valgstyret i Frogn behandler tilsvarende sak 19.11 og Vestby 24.11) 
 
Utskrift: 
Politisk sekretariat og IT-avdelingen for oppfølging 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det foreslås å etablere et samarbeid og en felles skannersentral for telling av 
stemmesedler under kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2015 mellom  
Ås, Vestby og Frogn kommune. Et samarbeid vil redusere kostnadene og 
sårbarheten, og sikre felles kompetansebygging og god gjennomføring av valget 
2015. Rådmannen i Ås, Vestby og Frogn anbefaler at det inngås et samarbeid 
mellom kommunene. 
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Bakgrunn for saken: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har anmodet landets kommuner å 
gjøre en kost/nytte-vurdering i forhold til om det er hensiktsmessig å gå sammen for å 
etablere felles skannersentral. 
 
Ås, Vestby og Frogn kommune har i lys av departementets anbefaling gjennomført 
en slik vurdering og mener det kan være økonomisk fordelaktig å inngå et 
samarbeid. Det er også andre fordeler ved et samarbeid. Valgoppgjøret inkludert 
skanning er en svært kompetansekrevende oppgave for de ansatte i kommunene. Et 
samarbeid vil styrke kompetansen og redusere belastningen for den enkelte. 
Oppgjøret ledes av svært få personer i hver kommune. Et samarbeid mellom 
kommunene vil kunne bidra til bedre sikkerhet ved uforutsette hendelser, for 
eksempel sykdom.  

 
Alternativer: 

1) Som innstillingen. 
 

2) Saken returneres til rådmann for ny gjennomgang. 
 

3) Det inngås ikke samarbeid. 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Etablering av en felles sentral vil gi besparelser ved installasjon, felles opplæring og 
testing av utstyr. Nødvendig utstyr som må på plass for å kunne gjennomføre 
skanningen er PCer, programvare, skannere og muligens utgifter til installasjon. I 
tillegg vil opplæring i og testing av utstyret medføre kostnader som kan deles mellom 
kommunene. Rådmannen i Ås kommune har utarbeidet et kostnadsoverslag for drift 
av felles skannersentral.  

 
Ca. kostander til fordeling mellom kommunene: 

 

Til fordeling Kommentar Sum 
 

Leie av lokaler  10 000,- 

Installasjonskostnader for 
skannerløsning og administrasjonsdel 
fra leverandør  

Basert på tall fra 2013. 35 000,- 

Opplæring fra leverandør   
 

Basert på tall fra 2013. 15 000,- 

Personell fra Ås kommune som er 
ekstra (romsjef, IT) 
(Øvrig personell fordeles likt mellom 
kommunene) 

Totalt antall timer 100 
Timepris er satt til kr 400 
 

40 000,- 

Mat  5 000,- 

 
Totalt  

  
105 000,- 

Totalsummen er basert på at lisenser er gratis slik det var i 2013. 
 



Valgstyret 05.11.2014  Side 12 av 14 

Regnestykket forutsetter at selve skanningen skjer på dagtid, tirsdag. Hvis det skal 
gjøres på natta, vil kostanden bli høyere, fordi det vil generere overtidsarbeid.  
 

For hver kommune medfører dette en kostnad på ca. kr. 35 000. 
Hvis hver enkelt kommune skal skanne for seg, vil kostnaden bli 
totalsummen på ca. kr 105 000 per kommune. 

 
Vurdering: 
Valgmedarbeidere fra Ås, Vestby og Frogn kommune har gjennomført to møter i 
2014, ett i mai og ett i september. Tema for møtene har vært å belyse om det var 
hensiktsmessig å inngå et samarbeid og opprette felles sentral, jf. forespørselen fra 
kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg til Ås, Vestby og Frogn, deltok 
også Ski og Oppegård kommune i det første møtet. Ski og Oppegård har i ettertid 
meldt fra at de ikke ser behov for å delta i en felles skannersentral. 
 

Befaringer:  
Det er gjennomført befaringer i Sarpsborg, Drammen og Horten. Alle befaringene har 
vært nyttige, på ulik måte. Befaringene har gitt arbeidsgruppen innsikt i organisering 
av felles tellesentraler og et beregningsgrunnlag for hvor stort mannskapet bør være 
for å håndtere jobben på en god og effektiv måte.  
 

Rutiner: 
Øvrige prosedyrer og rutiner fra tidligere valg vil være uforandret. Det understrekes at 
det kun er maskinell telling av stemmesedlene som omfattes av samarbeidet.  
 

Lokaler til skanning og telling av stemmesedler: 
Det anbefales at sentralen etableres i kulturhuset i Ås. Kulturhuset ligger sentralt 
plassert for alle tre kommuner. Ås har store tilgjengelige lokaler i nærheten av 
rådhuset og har god erfaring med bruk av lokalene fra tidligere valg. 
 
Foreløpig telling: 
Den foreløpige tellingen vil foregå i hver enkelt kommune og danner grunnlaget for 
den første rapporteringen, og det vil uansett være dette resultatet som presenteres 
f.eks. i valgsendingene på TV. Hver enkelt kommune er ansvarlig for å rapportere 
foreløpige tall. Tidligere erfaringer indikerer at de foreløpige valgresultatene fra hver 
enkelt kommune trolig vil foreligge mellom kl. 23.00 - 24.00 på valgkvelden. 
 
Endelig telling: 
Endelig telling av samtlige stemmesedler skal foregå på skannersentralen i Ås. 
Den endelige opptellingen av kommunestyrevalget innebærer kandidatkåring. 
Opptelling av fylkestingsvalget innebærer skanning av stemmesedlene - 
kandidatkåringen foretas av fylket.   
 

Arbeidsgruppen anbefaler at endelig opptelling starter kl. 07.00 dagen etter valget. 
Begrunnelsen er at personell som skal betjene sentralen og som ikke innehar 
valgadministrative oppgaver, kan stille uthvilte på jobb kl. 07.00. Dette vil redusere 
risikoen for feil under skanning av stemmesedlene. Tidligere erfaringer viser også at 
det er enklere å oppnå kontakt med brukerstøtte på dagtid enn på valgnatten, hvis 
det oppstår behov for dette. Generelt vil flere ressurser være lettere tilgjengelige på 
dagen.  
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Det vises til Drammen kommune som har lang praksis med å starte endelig 
opptelling dagen etter valget. Drammen kommune er også ansvarlig for fintellingen til 
Buskerud fylkeskommune. Totalt sett har Drammen kommune ansvar for å telle 
betydelig flere stemmesedler en hva Ås, Vestby og Frogn kommune til sammen har 
ansvaret for. 
 
Rådmannen mener derfor det er fordelaktig at endelig telling starter kl. 07.00 
morgenen etter valgdagen.  
 
Rekkefølge for telling av stemmesedler: 
Det foreslås at det gjennomføres loddtrekning for å avgjøre hvilken kommune som 
starter med opptellingen. 
 
Det anbefales at stemmesedlene fra kommunestyrevalget telles først for samtlige 
kommuner. Deretter telles stemmene fra fylkestingsvalget for samtlige kommuner. 
 
Bemanning av skannersentralen:  
Hver kommune stiller med et visst antall personer som til sammen utgjør en felles 
«pool». 
 

Bemanningen er foreløpig tenkt slik: 

 Fordeles likt mellom kommunene: 
o 3 administratorer - hver kommune stiller med 1 person 
o 2 til mottak av stemmesedlene 
o 18 personer til skannerstasjonene - hver kommune stiller med 6 

personer (2 personer på hver skanner og 4 til å verifisere, fordi 
verifiseringen er flaskehalsen). 

 I tillegg fra Ås kommune:  
o 1 romsjef 
o 1 IKT-person fra Ås kommune. Her vil det være nødvending med 

forarbeid, tilstedeværelse under prøvevalget, gjennomføringen og 
nedrigging i etterkant.  

Det er med andre ord antatt at omtrent 25 personer involveres i driften av sentralen. 
 
Opplæring: 
Det anbefales at opplæring i bruk av skannerløsningen gjøres i fellesskap for de tre 
kommunene. Den øvrige delen av opplæringen, som ikke angår skanning, gjøres i 
den enkelte kommune. 
 
Valgstyret: 
Det enkelte valgstyre avgjør behovet for valgstyrets tilstedeværelse under 
opptellingen.   
 
Konklusjon: 
Rådmannen ser flere fordeler ved et samarbeid og etablering av en felles 
skannersentral: 
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Det vil gi felles kompetansebygging og kompetanseoverføring mellom kommunene, 
som vil bidra til redusert sårbarhet. I tillegg vil kostnadene ved investeringer i teknisk 
utstyr og opplæring bli lavere per kommune i valget 2015 og i fremtidige valg. 
 
Rådmannen anbefaler at det inngås samarbeid om skanning av stemmesedler 
mellom Ås, Vestby og Frogn og at det opprettes en felles skannersentral i Ås for 
kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015. 
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