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Ås, 05.02.2013

Johan Alnes
Leder

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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VA-sak 1/13
OPPNEVNING AV STEMMESTYRER OG ORGANISERING AV OPPTELLING
- STORTINGSVALGET 2013
Gå til saksliste

>>Neste sak

Saksbehandler: Vibeke Berggård
Utvalg
Valgstyret

Arkivnr: 011
Utv.nr.
1/13

Saksnr.: 13/155
Møtedato
13.02.2013

Rådmannens innstilling:
1. Valgstyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene, samt
leder og nestleder i hvert stemmestyre i tråd med vedlegg 1.
2. Foreløpig opptelling foretas av stemmestyrene på stemmestedene.
3. Ås kommune inngår et samarbeid med Follo-kommunene om felles
skanningssenter for endelig opptelling.
4. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å
 innvilge fritak, oppnevne nye medlemmer og foreta endringer i
stemmestyrene,
 oppnevne assistenter til hvert stemmestyre og fastsette deres godtgjøring,
 foreta eventuelle endringer i punktene 2 og 3.
Rådmannen i Ås, 05.02.2013

Trine Christensen

Tidligere politisk behandling:
Lovendringene ble drøftet i Va-sak 4/11, valgstyret 25.05.2011, ved valg av
stemmestyrer 2011.
Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret
Behandlingsrekkefølge: Valgstyret
Vedlegg som følger saken trykt:
1. Forslag til stemmestyrer 2013
2. Stemmestyrer ved kommunestyret- og fylkestingsvalget 2011
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Utskrift av kommentarer til kommuneloven § 14, KF’s infoserie.
Utskrift av saken sendes til:
Oppnevnte personer
Administrativ valggruppe 2013
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre på minst tre medlemmer
lede gjennomføringen av valget på valgdagene, jf. valgloven § 4-2.
Myndighet til å velge stemmestyrer er delegert valgstyret. Leder for valgstyret er
delegert myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning. Jf. Ås kommunes reglementer pkt. 6.2 og 8.5.
Det skal oppnevnes stemmestyrer for følgende valgkretser, antall oppnevnte i 2011
står i parentes:
01 Brønnerud krets
( 6 medlemmer, 3 vara)
02 Åsgård krets
(11 medlemmer, 3 vara)
03 Rustad og Holstad krets (12 medlemmer, 3 vara)
05 Kroer krets
( 5 medlemmer, 3 vara)
06 Nordby krets
(11 medlemmer, 3 vara)
07 Solberg krets
( 7 medlemmer, 2 vara)
Ved evalueringen etter valget i 2011 kom det ikke tilbakemeldinger om at antall
medlemmer var utilstrekkelig. Medlemmer må påregne noe for- og etterarbeid, å
delta under hele valgtingets åpningstid og valgnatt. Varamedlemmer må sette av
tilsvarende tid og regne med at de kan bli tilkalt på kort varsel.
Valglokalene er åpne søndag 8. september kl. 16.00 - 20.00 og mandag 9.
september kl. 09.00 - 21.00.





Stemmestyrenes oppgaver er bl.a. å:
organisere valgting i sin valgkrets
ta i mot stemmegivninger fra velgerne i kretsen
føre protokoll over mottatte stemmer og hva som er skjedd på stemmestedet
foreta foreløpig opptelling på stemmestedet (dersom valgstyret vedtar det)

Valgbarhet til stemmestyrer:
Tidligere år har stemmestyrene bestått av politikere. Nå har imidlertid følgende
bestemmelser trådt i kraft:
Valgloven § 9-3 nr. 4: Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget,
kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i
vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget
eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i
valglokalene i kommunene i vedkommende fylke. Tilsvarende er presisert i
kommuneloven (KL) § 14 nr. 4 for stemmestyremedlemmer.
Øvrige regler om valgbarhet og plikt til å ta imot valg fremgår av KL § 14 nr. 1:
a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til
kommunestyre og fylkesting, og som når valget finner sted står innført i
folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommune eller i en av kommunene i
fylket.
Den som ikke har nådd stemmerettsalder, er valgbar, men ikke pliktig til å ta imot
valg.
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b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i
vedkommende kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller
dennes stedfortreder, er sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, er leder av
forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller
fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg.
c) Rett til å kreve seg fritatt fra valg har den som har gjort tjeneste som medlem av
vedkommende organ de siste fire år.
Frist for innlevering av listeforslag til stortingsvalget er 02.04.2013.
Organisering av arbeidet i valglokalene på stemmestedene:
I følge kommunal- og arbeidsdepartementets (KRD) valghåndbok pkt. 3.2 kan
kommunen engasjere assistenter til hjelp med valggjennomføringen. Disse kan for
eksempel være ansatte, studenter, skoleelever og pensjonister. Deres gjøremål kan
være å gi praktisk veiledning til velgerne, krysse av i manntallet, stemple stemmesedler og påse at velgerne legger stemmesedlene i valgurnen. De kan også foreta
opptelling av stemmesedler, dersom foreløpig opptelling skjer på stemmestedet.
Det vil imidlertid være stemmestyrets ansvar å føre møtebok.
Begrepet valgfunksjonær benyttes som en samlebetegnelse om alle personer som
har oppgaver knyttet til gjennomføringen av valget. Det vil si både stemmestyremedlemmer, stemmemottakere og andre som hjelper til.
Opptelling av stemmesedler
KRD har innført et nytt valgadministrasjonssystem (EVA) for hele landet. For å
begrense sårbarheten ved innføring av systemet har KRD satt en nedre grense på
15 000 stemmeberettigede per 1.1.2013 for å få adgang til å skanne stemmesedler.
Ås kommune hadde 12 331 stemmeberettigede ved kommunestyrevalget, færre vil
ha stemmerett ved stortingsvalget.
Ås kan imidlertid inngå i et samarbeid om skanningssenter med en kommune med
mer enn 15 000 stemmeberettigede. Etter initiativ fra Ås har IKT-Follo drøftet
mulighetene for samarbeid.
KRD vil vurdere grensen på nytt før kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.

Vurdering av saken:
Sammensetting av stemmestyrene:
Politikere som ikke står på valglistene til det aktuelle valg vil også ved fremtidige valg
kunne velges som stemmestyremedlem. Ved stortingsvalget 2013 vil få fra Ås stå
som listekandidater og dermed være utelukket. Ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2015 vil mange bli utelukket.
Som følge av disse endringene bør arbeidet i valglokalene organiseres på en annen
måte enn tidligere.
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Etter rådmannens vurdering det viktig at den verdifulle erfaringen politikerne har
opparbeidet seg videreføres. En mulighet for kunnskapsoverføring er at det ved
stortingsvalget oppnevnes medlemmer og vara til stemmestyrene bestående av både
politikere og ansatte. Som ledere kan det ved dette valget velges erfarne politikere,
som nestledere kan det velges ansatte.
Rådmannen vil foreslå aktuelle kandidater blant ansatte. Det vil bli lagt vekt på
egnethet, at de antas å være aktuelle også ved senere valg, samt at de kan fritas fra
andre arbeidsoppgaver valgdagene. Det er utfordrende å frigjøre mange ansatte til
dette.
Ikke alle er valgbare, jf. KL § 14 nr. 1 b. De fleste i service- og kommunikasjonsavdelingen har andre oppgaver relatert til valget. Antall medlemmmer/vara til
stemmestyrene bør derfor begrenses og det bør oppnevnes nok assistenter tilknyttet
hvert enkelt stemmested.
Assistenter: Det vurderes tilsvarende opplegg som Oppegård kommune benyttet i
2011. Assistenter annonseres etter. Interesserte inviteres til et enkelt intervju med
ansatte for å kontrollere om de er egnet for oppgaven. Det vil bli holdt obligatorisk
kurs.
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:
Godtgjørelse foreslås slik:
Politikere - som tidligere, jf. Ås kommunes reglementer pkt 13.8:
Enkel sats kr 840 for pålagt kurs, kr 840 søndag og kr 1680 mandag inkl.
valgnatt. Dobbel sats betales lederne for søndag og mandag.
Ansatte:
Ordinær lønn/overtid i henhold til lovverket.
Assistenter:
Delegeres valgstyrets leder. I utgangspunktet anbefaler rådmannen samme
godtgjøring som politikere får.
Skannersenter
Det antas at det vil bli rimeligere å delta i et felles skanningssenter enn å
foreta endelig opptelling manuelt i Ås kommune, særlig med tanke på
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 når det blir valgoppgjør
(mandatfordeling/kandidatkåring).
Opptelling av stemmesedler:
Ved stortingsvalg er kommunene pålagt å foreta foreløpig og endelig opptelling.
Deretter kjøres stemmesedlene til fylkeskommunen for telling/valgoppgjør.
Ved kommunestyrevalg foretar kommunene foreløpig og endelig opptelling. I den
endelige opptellingen skal det foretas valgoppgjør. Ved endelig opptelling manuelt
må velgernes endringer registreres tirsdag. Ved skanning gjøres dette samtidig med
endelig opptelling valgnatt.
Ved fylkestingsvalget er det fylket foretar valgoppgjør.
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Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer starter dagtid mandag 9. september.
Valgtingstemmer: Foreløpig opptelling snarest mulig etter kl. 21.00 mandag 9.
Det vurderes som mest effektivt at stemmestyrene foretar foreløpig opptelling
(grovtelling) på stemmestedene og ringer inn resultatene til registrering sentralt. Dette
antas å bli forholdsvis lite arbeidskrevende for stemmestyrene og medfører raskere
rapportering av foreløpig resultat enn tidligere. Stemmesedlene kjøres deretter til
rådhuset som før.
Endelig opptelling skjer enten manuelt på rådhuset eller ved skanning i et senter i
Follo.
Valgvake kan holdes for eksempel i Ås kulturhus med direkteoverføring av resultater,
eller på et fellesarrangement.
Etter rådmannens vurdering er det mest hensiktsmessige å inngå i et samarbeid i
Follo om skanning. Særlig med tanke på å opparbeide erfaring til valget i 2015 slik at
vi kan få et effektivt og sikkert valgoppgjør. Et samarbeid vil innebære en
effektivisering av valgarbeidet i kommunene og endelige resultater vil foreligge
tidligere.
Konklusjon med begrunnelse:
Det oppnevnes medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene, samt leder og
nestleder i hvert stemmestyre. Foreløpig opptelling foretas av stemmestyrene på
stemmestedene. Ås kommune bør inngå i et samarbeid med Follo-kommunene om
felles skanningsenter for fintelling.
Kan vedtaket påklages? Nei
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart
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Vedlegg 1 Forslag til stemmestyrer 2013
01

BRØNNERUD
Parti/ansatt Navn

Leder/nestleder

1
2
3
4
5
6
vara
vara
vara
Antall assistenter:
02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
vara
vara
vara

ÅSGÅRD

Antall assistenter:
03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RUSTAD OG HOLSTAD
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vara
vara
vara
Antall assistenter:
05
1
2
3
4
5
vara
vara
vara

KROER

Antall assistenter:
06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
vara
vara
vara

NORDBY

Antall assistenter:
07
1
2
3
4
5
6
7
vara
vara

SOLBERG

Antall assistenter:
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Vedlegg 2 Stemmestyrer 2011
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Vedlegg 2 Stemmestyrer 2011 forts.
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FORHÅNDSSTEMMER - STEMMEMOTTAKERE, ÅPNINGSTID OG STED M.M.
STORTINGSVALGET OG SAMETINGVALGET 2013
Gå til saksliste

<<Forrige sak

Saksbehandler: Jeanette Karlsen
Utvalg
Valgstyret

Arkivnr: 011
Utv.nr.
2/13

Saksnr.: 12/840
Møtedato
13.02.2013

Rådmannens innstilling:
1. Servicetorgets og bibliotekets ansatte oppnevnes som stemmemottakere av
forhåndsstemmer innenriks, herunder stemmegivning på helse- og
sosialinstitusjoner, ambulerende stemmegivning og der valgstyret ellers beslutter
at forhåndsstemmegivning skal foregå.
Servicetorget er ansvarlig for mottaket.
2. Tidligstemmegivningen, fra 1. juli til 9. august, holdes i Ås rådhus i kommunens
ordinære åpningstid.
3. Forhåndsstemmemottak, fra 10. august til 6. september, holdes i Ås bibliotek.
- Stemmemottaket holdes åpent mandag-fredag kl. 08.00-15.30 og torsdag kl.
08.00-17.00.
- I tillegg holdes det åpent lørdag 31. august kl. 10.00-14.00, og utvidet
åpningstid torsdag 5. september kl. 08.00-20.00.
4. Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner holdes ved Granås sykehjem,
Moer sykehjem og Ås avlastningshjem. I tillegg holdes det stemmegivning ved
omsorgsboligene i Dr. Sødrings vei og Moertunet bokollektiv. Stemmemottaker
bestemmer tidspunkt for stemmegivningen.
5. Søknad om ambulerende stemmegivning iht. valgloven § 8-3 (6), må være
kommet inn til kommunen innen onsdag 7. september kl. 15.30.
6. All forhåndsstemmegivning må være avsluttet innen fredag 9. september kl. 15.00.
7. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer i forhold til
punktene 2-6.
Ås, 05.02.2013

Trine Christensen
Rådmann

Tidligere politisk behandling:
K-sak 53/12 Fastsetting av valgdag
VA-sak 2/12 Fastsetting av valglokaler og åpningstider
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Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret
Behandlingsrekkefølge: Valgstyret
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen
Utskrift av saken sendes til:
Valgstyrets leder Johan Alnes
Administrativ valggruppe
Stemmemottakere
Politisk sekretariat for kunngjøring
Webredaktør for kunngjøring på kommunens hjemmeside

SAKSUTREDNING:
Forhåndsstemmegivning
Den ordinære forhåndsstemmegivningen holdes i perioden 10. august og frem til
siste fredag før valgdagen, jf. valglovens § 8-1.
Rådmann foreslår i samråd med bibliotekets ansatte å benytte Ås bibliotek til
forhåndsstemmemottak. Lokalene tilfredsstiller krav om tilgjengelighet, jf.
valgforskriften § 26.
Åpningstid for ordinære forhåndsstemmegivning foreslås mandag-fredag kl. 08.0015.30, og torsdag kl. 08.00-17.00. I tillegg å holde åpent lørdag 31. august kl. 10.0014.00, og utvidet åpningstid torsdag 5. september kl. 08.00-20.00.
Dette innebærer to timer ekstra åpningstid hver dag i forhold til valget 2011.
Stemmemottakere
Valgstyret skal iht. valgloven § 8-2 første ledd oppnevne stemmemottakere for
forhåndsstemmer.
Servicetorget har siden valget 2003 vært ansvarlig for mottaket, og øvrige ansatte i
service- og kommunikasjonsavdelingen har bistått servicetorget ved behov.
I forslag til valglovendring innføres det krav om at det skal være to stemmemottakere
tilstede ved forhåndsstemmegivningen,
jf. Prop. 52 L Endringer i valgloven og kommuneloven.
Rådmannen foreslår at servicetorgets og bibliotekets ansatte oppnevnes som
stemmemottakere. Dette vil være en god løsning og lette med arbeidet med
forhåndsstemmemottaket når flere er tilgjengelig for bistand og avlastning i pauser.
Servicetorget vil fortsatt ha ansvaret for forhåndsstemmemottaket.
Tidligstemmegivning, se valgloven § 8-1 (4) og valgforskriften § 24a
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Tidligstemmegivningen er et tilbud til alle velgere som ikke har anledning til å avgi
stemme i perioden for forhåndsstemmemottak eller på valgtinget.
Tidligstemmegivningen holdes i perioden 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen
starter 10. august. Det foreslås at åpningstid for slik stemmegivning skal tilsvare
kommunens ordinære åpningstid. Velgeren skal henvende seg til kommunens
servicetorg/stemmemottaker for å avgi eller avtale tid for å avgi tidligstemme.
Stemmegivningen holdes på et lukket kontor eller stemmeavlukke i 2. et. rådhuset.
Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner, samt omsorgsboliger
Stemmegivningen skal også legges til rette 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 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.
Det bør også holdes stemmegivning ved omsorgsboligene ved Dr. Sødringsvei og
Moertunet bokollektiv. Tilbakemeldinger tyder på at det ikke er behov for å holde
forhåndsstemmegivning ved omsorgsboligene på Granheimtunet fordi valgting holdes
der.
Der det holdes forhåndsstemmegivning kan alle avgi stemme, både beboere,
personale og andre velgere.
Øvrige stemmesteder
Det følger av valgloven § 8-3, (2 b) at forhåndsstemmegivningen skal foregå der
valgstyret bestemmer at det skal mottas forhåndsstemmer.
Ved dette valget er det ikke foreslått å holde forhåndsstemmemottak på Universitetet
for miljø- og biovitenskap og Ås videregående skole.
På videregående har det skapt forvirring i forhold til skolevalget, og det har stort sett
vært ansatte som har stemt. Forhåndsstemmegivningen på UMB har vært holdt i flere
år. Erfaringer her er at den sprenger kapasiteten ved administrasjonen, og det har
vært liten interesse fra universitetets side.
Velgerne her tilhører ikke en gruppe som trenger spesialtilpasning.
Kommunen vil kunngjøre valginformasjon ved oppslag og direkte elektronisk til
skolene.
Departementet fremhever at det kan holdes forhåndsstemming ved kjøpesentre, men
påpeker at det er viktig at lokalet som benyttes ikke bærer preg av salgsvirksomhet
og at omgivelsene ikke virker forstyrrende på valghandlingen.
Ambulerende stemmegivning
Velgere som oppholder seg innenriks og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke
kan avgi stemme som nevnt ovenfor, kan etter søknad til valgstyret avgi
forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 (6). Frist for søknad
fastsettes av valgstyret og skal settes mellom tirsdag og fredag den siste uken før
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valget. Rådmannen foreslår at tidligere frist opprettholdes, onsdag 7. september kl.
15.30, slik at det er tid til å gjennomføre stemmegivningen før
forhåndsstemmegivningen avslutter. Valgstyrets leder kan forlenge fristen i konkrete
tilfeller, jf. innstillingens pkt. 8.
Konklusjon:
På bakgrunn av saksutredningen anbefaler rådmannen at innstillingen vedtas.
Kan vedtaket påklages?
Nei.
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