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MØTEPROTOKOLL 
 

Valgstyret 
 

Møtetid: 21.04.2021 kl. 19.45 – 20.00 
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 Ellen Benestad, Nils Erik Pedersen, Tove Kreppen Jørgensen. 

 
Diverse merknader: 
Møtet ble holdt i sammenheng med formannskapsmøtet. 

Opptak fra møtene ligger på kommunens nettsider her.  
 

Møteprotokoll godkjent 23.04.2021 
av leder Ola Nordal og nestleder Martin Løken. 
 

 
______________________                   ______________________ 
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Informasjon fra kommunedirektør  
 

 
Informasjon fra leder og eventuelt  

1. Maria-Therese Jensen (V) tok opp spørsmål om det var nok ressurser til 
arbeidet med valget.  
Det ble besvart med at det er en utfordring på grunn av vakanser, men at det 

arbeides med forberedelser og medarbeiderne deltar i kurs. 
Hvis det blir for knapt med ressurser vil sekretariatet ta det opp med ordfører 

og kommunedirektør. Det er sørget for at hele kommuneorganisasjonen vet 
at de skal være et støtteapparat også i forbindelse med valggjennomføringen. 

 
2. Edvin Søvik (Ap) oppfordret til god informasjon til velgerne om nye 

valglokaler og oppslag valgdagen på de tidligere valglokalene om hvor de nye 

valglokalene er.  
 

3. Martin Løken (MDG) tok opp tema om listebæring. 
Ordfører oppfordret gruppelederne til å drøfte dette.  
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Saker til behandling  

Va-2/21 
Valgting - Fastsetting av valglokaler og åpningstider, 
Stortingsvalget 2021 
 
Kommunedirektørens innstilling: Tilsvarer valgstyrets vedtak. 
 

Valgstyrets behandling 21.04.2021: 
Stortinget vedtok 08.04.2021 midlertidige endringer i valgloven. Lovendringen 

fastslår at et valglokale geografisk kan ligge utenfor kretsen. Lenke til Stortingets 
behandling og vedtak:https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Saker/Sak/?p=83560  

 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Valgstyrets vedtak 21.04.2021: 
1. Åpningstiden for valgting mandag 13. september settes til kl. 09.00 – 21.00 

 
2. Følgende lokaler benyttes i stemmekretsene: 

 Åsgård og Brønnerud: Ås ungdomsskole, kantine 

 Rustad, Holstad og Kroer: Rustad skole, atrium 

 Nordby: Nordbytun ungdomsskole, auditorium 

 Solberg: Solberg skole, gymsal 

 

3. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer og å 
bestemme sted for mottak av stemmer fra velgere i karantene.  
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