
 

 

Ås kommune  

  

 

14/02560 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Valgstyret 
 
Møtetid: 05.11.2014 kl. 20.22 – 20.25.  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Ap:   Johan Alnes 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
FrP: Gro Haug  
H:     Egil A. Ørbeck 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer: 
Sp:   Odd Rønningen 
 
Forfall: 
Ap:   Ivar Ekanger 
V:  Jorunn Nakken 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
teknisk sjef Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug, 
økonomisjef Emil Schmidt og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 
Diverse merknader: 
Møtet ble holdt i sammenheng med formannskapets møte.  
Ingen kunne møte som vara for Ivar Ekanger. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 07.11.2014 
ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Saker til behandling 

Va-2/14 
Valgting - Fastsetting av valglokaler og åpningstider, 
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 04.11.2014: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede slutter seg til rådmannens innstilling med 
følgende tillegg: 
Det forutsettes at valglokalene er universelt utformet. 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer valgstyrets vedtak. 
 
Valgstyrets behandling 05.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  (8 stemmer) 
 
Valgstyrets vedtak 05.11.2014: 
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. 
 
 
 

Va-3/14 
Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m.   
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer valgstyrets vedtak. 
 
Valgstyrets behandling 05.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  (8 stemmer) 
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Valgstyrets vedtak 05.11.2014: 
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. 

 
 
 

Va-4/14 
Felles skannersentral for telling av stemmesedler for Ås, Vestby og 
Frogn - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer valgstyrets vedtak. 
 
Valgstyrets behandling 05.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  (8 stemmer) 
 
Valgstyrets vedtak 05.11.2014: 
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.  
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