
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 1 

Valgstyret 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 28.04.2015 Tid: 15:00 – 15:30  

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall  Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen FO  

Nestleder Runar Johansen   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Hans-Petter Aasen FO  

Medlem Christine K. Granlund   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Valgsekretariatet v/Kari Veien Denné, Henning Sveen,  

Arild Andresen og Evi Mathilassi Lien. 

 

Merknader: Møtet ble ledet av nestleder Runar Johansen. 

 

Behandlede saker:  

 

Fra og med sak 1/15  

til og med sak  5/15 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Runar Johansen 

nestleder 

 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

1/15 15/162   

 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015. Delegasjon av myndighet etter 

kommuneloven.  

 

2/15 15/1086   

 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015. Avlønning 

stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere. Avlønning 

stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere. 

 

3/15 15/3641   

 Kommuenstyre- og fylkestingsvalget 2015. Fastsetting av åpningstid på 

valgtinget 13. og 14. september. 

 

4/15 15/3652   

 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Forhåndsstemming på Helse- 

og omsorgsinsitusjoner. 

 

5/15 15/3654   

 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Fastsettelse av frist for å søke 

om ambulerende stemmegivning. 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

 

1/15   

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015. Delegasjon av myndighet etter kommuneloven.  

 

Vedtak: 

 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.  

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er 

nødvendig for en effektiv saksbehandling og gjennomføring av valget. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.  

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er 

nødvendig for en effektiv saksbehandling og gjennomføring av valget. 



  

Side 4 av 7 

 

 

 

2/15   

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015. Avlønning stemmestyremedlemmer og 

valgmedarbeidere. Avlønning stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere. 

 

Vedtak: 

 

 Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en 

godtgjørelse på kr 200,- pr arbeidet time. 

 Stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 2 000,- for merarbeid og ansvar. 

 Jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på søndag, og etter 7,5 timer på 

hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen. 

 Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som har arbeidet i kommunen, men har 

gått av med pensjon, avlønnes med «pensjonistavlønning» i henhold til gjeldende 

tariff. 

 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende 

godtgjørelsesreglement. 

 Bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en 

godtgjørelse på kr 200,- pr arbeidet time. 

 Stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 2 000,- for merarbeid og ansvar. 

 Jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på søndag, og etter 7,5 timer på 

hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen. 

 Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som har arbeidet i kommunen, men har 

gått av med pensjon, avlønnes med «pensjonistavlønning» i henhold til gjeldende 

tariff. 

 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende 

godtgjørelsesreglement. 

 Bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser. 
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Kommuenstyre- og fylkestingsvalget 2015. Fastsetting av åpningstid på valgtinget 13. og 

14. september. 

 

Vedtak: 

 

Valgtinget søndag 13. september avholdes i Ullerål og Veien krets. Åpningstiden er fra 

klokken 14:00 til klokken 19:00 

Valgtinget mandag 14. september avholdes i alle kretser. Åpningstiden er fra klokken 09:00 

til klokken 21:00. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgtinget søndag 13. september avholdes i Ullerål og Veien krets. Åpningstiden er fra 

klokken 14:00 til klokken 19:00 

Valgtinget mandag 14. september avholdes i alle kretser. Åpningstiden er fra klokken 09:00 

til klokken 21:00. 
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Forhåndsstemming på Helse- og 

omsorgsinsitusjoner. 

 

Vedtak: 

 

 Det avholdes forhåndsstemmegivning på alle kommunens omsorgssentre med 

tilliggende trygde- og omsorgsboliger. 

 

 Det avholdes forhåndsstemmegivning på følgende trygdeboliger: 

Sokna 

Maltkleiva 

Hallingby 

Krokenveien 

Heradsbygda 

Fossetorget 

 

 Det avholdes forhåndsstemming på Ringerike sykehus, Ringerike fengsel og Adaptor 

(Hønen gård). 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det avholdes forhåndsstemmegivning på alle kommunens omsorgssentre med 

tilliggende trygde- og omsorgsboliger. 

 

 Det avholdes forhåndsstemmegivning på følgende trygdeboliger: 

Sokna 

Maltkleiva 

Hallingby 

Krokenveien 

Heradsbygda 

Fossetorget 

 

 Det avholdes forhåndsstemming på Ringerike sykehus, Ringerike fengsel og Adaptor 

(Hønen gård). 
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Fastsettelse av frist for å søke om 

ambulerende stemmegivning. 

 

Vedtak: 

 

Siste frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 9. september kl. 15:00. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Siste frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 9. september kl. 15:00. 
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