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MØTEINNKALLING 
 

Valgstyret har møte i Ås kulturhus, Lille sal 

07.11.2012 kl. 18.30 

NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. 
 

 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 

offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  

Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 

Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 

bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 

Saksliste:  
 

VA-sak 2/12 12/840  

FASTSETTING AV VALGLOKALER OG ÅPNINGSTIDER  

- STORTINGSVALGET OG SAMETINGVALGET 2013 

 

 
Ås, 30.10.2012 

 

 

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. 

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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VA-sak 2/12 

FASTSETTING AV VALGLOKALER OG ÅPNINGSTIDER 

- STORTINGSVALGET OG SAMETINGVALGET 2013 
 

Gå til saksliste     

 
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Arkivnr: 011 Saksnr.:  12/840 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Valgstyret 1/12 29.08.2012 
Kommunestyret 53/12 12.09.2012 
Valgstyret 2/12 07.11.2012 
 

 

Rådmannens innstilling: 

Valgting ved Stortingsvalget 2013 i Ås kommunes holdes 

 søndag 8. september kl. 16.00 - 20.00 

 mandag 9. september kl. 09.00 - 21.00 

i følgende lokaler i de forskjellige kretsene 

 01 Brønnerud  Brønnerud skole, gymsalen 

 02 Åsgård   Ås kulturhus, kinofoajen  

 03 Rustad og Holstad Rustad skole, gymsalen 

 05 Kroer   Kroer samfunnshus 

 06 Nordby   Nordbytun ungdomsskole, aulaen 

 07 Solberg   Granheimtunet, Nordby eldresenter 

 
Rådmannen i Ås, 30.10.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 53/12 12.09.2012 Fastsetting av valgdag 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede (uttalelse) 
Valgstyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
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Saksutredning og vedtak K-sak 53/12 12.09.2012 Fastsetting av valgdag 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Administrativ valggruppe 
Leder av eiendomsavdelingen 
Stemmestedene 
Politisk sekretariat 
Webredaktør 
 

 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 53/12 12.09.2012 at valgting ved Stortingsvalget 2013 
i Ås kommune skal holdes både søndag 8. og mandag 9. september. 
 
Det holdes ikke kirkevalg før i 2015. Sametingsvalget holdes bare som forhåndsvalg 
og er derfor ikke aktuelt på valgdagene. 
 
Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for 
stemmegivning.  
 
Valgloven § 9-3 (2) lyder: 

Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for 
stemmegivning. Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av 
medlemmene, 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. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21 

 

Åpningstider: 
Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21. For øvrig inneholder 
ikke valgloven bestemmelser som regulerer stemmetidene, verken søndag eller 
mandag. Åpningstiden kan fastsettes ulikt på de forskjellige valgkretsene, men dette 
anbefales ikke fordi dette kan skape forvirring. Ås kommune har ved tidligere valg 
hatt lik åpningstid i alle valgkretser. 
 
Åpningstider for valget 2013 er foreslått tilsvarende som ved sist valg: 

 søndag 8. september kl. 16.00 - 20.00 

 mandag 9. september kl. 09.00 - 21.00 

 

Valglokaler: 
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 inn 
og ut 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, kan andre lokaler 
benyttes.  
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Etter valget 2011viste evalueringen fra stemmestyrene i kretsene og 
administrasjonen at en ønsket endring av lokaler både når det gjelder Kroer, Åsgård 
og Nordby.  
 
Kroer foreslås flyttet fra Kroer skoles gymsal pga. trafikksikkerhet. 
Åsgård foreslås flyttet fra Åsgård skoles mediatek hovedsakelig pga. trafikksikkerhet 
og fordi det er vanskelig for velgere å finne frem.  
Nordby har i flere år ønsket flytting fra Nordbytun idrettshall fordi det er vanskelig å 
holde oversikt over hvilke garderober som er opptatt som stemmeavlukker, 
tidskrevende å gjøre ommøblering, og fordi tilstøtende lokaler har vært brukt av 
andre. Det er foreslått endringer i disse kretsene.  
 
Følgende lokaler foreslås brukt ved valgting 2013: 
 
 01 Brønnerud  Brønnerud skole, gymsalen 

 02 Åsgård   Ås kulturhus, kinofoajen  

 03 Rustad og Holstad Rustad skole, gymsalen 

 05 Kroer   Kroer samfunnshus 

 06 Nordby   Nordbytun ungdomsskole, aulaen 

 07 Solberg   Granheimtunet, Nordby eldresenter 

 
Lokalene reserveres umiddelbart etter at vedtaket er fattet, slik at skolene i god tid 
kan planlegge alternativ undervisning dersom bruk av lokaler kommer i konflikt med 
deres timeplaner og slik at det legges inn i planene at det ikke holdes arrangementer 
i kinosalen valgdagene. Valglokalene reserveres f.o.m. fredag t.o.m. tirsdag slik at 
ordinær arbeidstid kan benyttes til tilkjøring/fjerning av materiell, rigging/rydding og 
vasking. 
 
Saken legges frem for kommunalt råd for funksjonshemmede for uttalelse 
vedrørende valglokalene. 
 

Konklusjon: 
Lokalene tilfredsstiller krav om tilgjengelighet for alle velgere. Rådmannen anbefaler 
derfor at foreslåtte lokaler benyttes ved valget 2013, samt 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. 


