
 

 

  

  

 

20/03325 

 

MØTEPROTOKOLL 

Valgstyret 
 
Møtetid: 10.03.2021 kl. 18.00 – 18.10 
Sted: Fjernmøte i Teams.  

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  

Møtende medlemmer:  
Ap:    Ola Nordal, Emilie Efe Åm, Edvin Søvik 
Sp: Annett Hegén Michelsen 

MDG: Martin Løken 
SV: Dag H. Nestegard 

V: Maria-Therese Jensen 
H: Bengt Nøst-Klemmetsen 
FrP:  Kjetil Barfelt 
 

 
Møtende varamedlemmer/Forfall: Ingen 

 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunedirektør Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård sekretær, 

Kommunalsjefene Nils Erik Pedersen, Ellen Benestad, Tove Kreppen Jørgensen, 
økonomisjef Emil Schmidt, HR-sjef Wenche Vedhugnes,  

kommuneoverlege Sissel Storhaug og konsulent Kim Madsen Pham. 
 
Diverse merknader: 

Valgstyrets møte ble holdt i sammenheng med formannskapets møte.  
Opptak fra møtene ligger på kommunens nettsider her.  

 
 
Møteprotokoll godkjent 11.03.2021 

av leder Ola Nordal og nestleder Martin Løken. 
 

 
______________________                   ______________________ 
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Informasjon fra kommunedirektøren 

Sak om valgting - fastsetting av valglokaler og åpningstider, legges frem på 

neste møte i valgstyret. Vurdering av smittevern medfører ekstra planlegging. 

 

Informasjon fra leder og eventuelt  
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Saker til behandling  

Va-1/21 
Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og 
sted m.m. - Stortingsvalg og sametingsvalg 2021 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Innbyggertorget oppnevnes som stemmemottakere av forhåndsstemmer 

innenriks, herunder stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner, 
ambulerende stemmegivning og der valgstyret ellers beslutter at 

forhåndsstemming skal foregå. Innbyggertorget er ansvarlig for mottaket.  
 

2. Tidligstemmegivningen, fra mandag 1. juli til og med 9. august, holdes i Ås 
rådhus, innbyggertorget, i kommunens ordinære åpningstid. 

 

3. Forhåndsstemmemottak, fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. 
september, holdes i Ås rådhus, 1. etasje: 

a) Stemmemottaket holdes åpent mandag – fredag kl. 09.00 – 14.30 og             
torsdag kl. 09.00 – 19.00 i hele forhåndsstemmeperioden. 

b) I tillegg holdes det åpent lørdag 4. september kl. 10.00 – 14.00. 
 

4. Forhåndsstemmemottak holdes også på Nordby bibliotek på 
Vinterbrosenteret, torsdagene 26. august og 2. og 9. september kl. 1400 – 

1900.  
 

5. Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner holdes ved Moer sykehjem, 

Moertunet og Ås avlastningshjem. I tillegg holdes det stemmegivning ved 
omsorgsboligene i Dr. Sødringsvei og Granheimtunet. Stemmemottaker 
fastsetter tidspunkt for stemmegivningen. 

  
6. Stemmegivning på NMBU holdes fredag 3., mandag 6. og tirsdag 7. 

september kl. 09.00 – 14.00. 
 

7. Søknad om ambulerende stemmegivning må være kommet inn til kommunen 
innen onsdag 8. september kl. 15.30, men endres til den frist som ev. 
midlertidige lovendringer innfører. 

 

8. All forhåndsstemmegivning må være avsluttet innen fredag 10. september   
kl. 15.00, men endres til den frist som ev. midlertidige lovendringer innfører. 

 

9. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer av 
punktene 1-8. 

 
 
Valgstyrets behandling 10.03.2021: 

Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Utvide forhåndsstemmemottak på Nordby Bibliotek med onsdag 25.08, onsdag 

01.09 og onsdag 08.09. Samt utvide åpningstid fra kl.1400 – 1900, til kl. 1400 – 
2000 for forhåndsstemming alle dager ved Nordby Bibliotek  
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Valgstyrets vedtak 10.03.2021: 

1. Innbyggertorget oppnevnes som stemmemottakere av forhåndsstemmer 
innenriks, herunder stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner, 
ambulerende stemmegivning og der valgstyret ellers beslutter at 

forhåndsstemming skal foregå. Innbyggertorget er ansvarlig for mottaket.  
 

2. Tidligstemmegivningen, fra mandag 1. juli til og med 9. august, holdes i Ås 

rådhus, innbyggertorget, i kommunens ordinære åpningstid. 
 

3. Forhåndsstemmemottak, fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. 

september, holdes i Ås rådhus, 1. etasje: 
a) Stemmemottaket holdes åpent mandag – fredag kl. 09.00 – 14.30 og             

torsdag kl. 09.00 – 19.00 i hele forhåndsstemmeperioden. 

b) I tillegg holdes det åpent lørdag 4. september kl. 10.00 – 14.00. 
 

4. Forhåndsstemmemottak holdes også på Nordby bibliotek på 

Vinterbrosenteret, onsdagene 25. august og 1. og 8. september,  
torsdagene 26. august og 2. og 9. september kl. 14.00 – 20.00.  
 

5. Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner holdes ved Moer sykehjem, 

Moertunet og Ås avlastningshjem. I tillegg holdes det stemmegivning ved 
omsorgsboligene i Dr. Sødringsvei og Granheimtunet. Stemmemottaker 

fastsetter tidspunkt for stemmegivningen. 
  
6. Stemmegivning på NMBU holdes fredag 3., mandag 6. og tirsdag 7. 

september kl. 09.00 – 14.00. 
 

7. Søknad om ambulerende stemmegivning må være kommet inn til kommunen 
innen onsdag 8. september kl. 15.30, men endres til den frist som ev. 

midlertidige lovendringer innfører. 
 

8. All forhåndsstemmegivning må være avsluttet innen fredag 10. september   

kl. 15.00, men endres til den frist som ev. midlertidige lovendringer innfører. 
 

9. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer av 
punktene 1-8. 
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