
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/323-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Valgstyret Ås kulturhus, Lille sal 13.02.2013 

 
Fra VA-sak: 1/13  Fra kl.: 21.27 
Til VA-sak: 2/13 Til kl.: 21.44 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 

Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger 
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
H:     Gro Haug, Egil Ørbeck 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 

Møtende varamedlemmer:  
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim, 
og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 

Diverse merknader:  
Møtet ble holdt i løpet av formannskapets møte. 
 

 
Godkjent 18.02.2013 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

VA-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
1/13 13/155 011  
OPPNEVNING AV STEMMESTYRER OG ORGANISERING AV OPPTELLING - 
STORTINGSVALGET 2013  
 
2/13 12/840 011  
FORHÅNDSSTEMMER - STEMMEMOTTAKERE, ÅPNINGSTID OG STED M.M. 
STORTINGSVALGET OG SAMETINGVALGET 2013 
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VA-sak 1/13  

OPPNEVNING AV STEMMESTYRER OG ORGANISERING AV OPPTELLING - 

STORTINGSVALGET 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. 
 

Valgstyrets behandling 13.02.2013: 
Johan Alnes (A) foreslo følgende endring i punkt 4, kulepunkt 2:  «deres» utgår. 

 

Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s endring ble enstemmig vedtatt. 

 

Valgstyrets vedtak 13.02.2013: 
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 godtgjøring, 

 foreta eventuelle endringer i punktene 2 og 3. 
 
 
  

VA-sak 2/13  

FORHÅNDSSTEMMER - STEMMEMOTTAKERE, ÅPNINGSTID OG STED M.M.  

- STORTINGSVALGET OG SAMETINGVALGET 2013 

 

Rådmannens innstilling: Tilsvarer valgstyrets vedtak. 

 

Valgstyrets behandling 13.02.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Valgstyrets vedtak 13.02.2013: 

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 6. september kl. 15.00. 

7. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer i forhold til 
punktene 2-6. 

 
 
  


