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RINGERIKE KOMMUNE
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Stortingsvalget 2017 - Forhåndsstemmesteder og åpningstider
Vedtak:
1. Tidligstemme kan avlegges på rådhuset/servicetorget fra og med 1. juli alle hverdager i
Servicetorgets åpningstid, frem til ordinær forhåndsstemmegivning starter.

2. Forhåndsstemmegivning foregår på rådhuset/servicetorget fra og med torsdag 10. august til
og med fredag 8. september. Fra og med mandag 14. august kan man også avlegge
forhåndsstemme på biblioteket og Kuben senter.
3. Åpningstider:
Tidligstemmegivning:
Rådhuset/servicetorget. Alle hverdager fra 1. juli frem til 10. august i servicetorgets
åpningstid.
Ordinær forhåndsstemming:
Ringerike bibliotek: Mottaket holdes åpent i åpningstiden for bemannet bibliotek. Fredag 8.
september stenger mottaket klokken 15:00
Rådhuset/servicetorget: Følger Servicetorgets åpningstid. Fredag 8. september stenger
mottaket klokken 15:00
Kuben senter: Åpent fra klokken 10:00 til klokken 18:00 på hverdager, og fra klokken
10:00 til klokken 17:00 på lørdager.
Fredag 8. september stenger mottaket klokken 15:00.

4. Frist for å melde behov for hjemmestemming settes til onsdag 6. september klokken 15:30.
Behandling:
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
1. Tidligstemme kan avlegges på rådhuset/servicetorget fra og med 1. juli alle hverdager i
Servicetorgets åpningstid, frem til ordinær forhåndsstemmegivning starter.

2. Forhåndsstemmegivning foregår på rådhuset/servicetorget fra og med torsdag 10. august til
og med fredag 8. september. Fra og med mandag 14. august kan man også avlegge
forhåndsstemme på biblioteket og Kuben senter.
3. Åpningstider:
Tidligstemmegivning:
Rådhuset/servicetorget. Alle hverdager fra 1. juli frem til 10. august i servicetorgets
åpningstid.
Ordinær forhåndsstemming:
Ringerike bibliotek: Mottaket holdes åpent i åpningstiden for bemannet bibliotek. Fredag 8.
september stenger mottaket klokken 15:00
Rådhuset/servicetorget: Følger Servicetorgets åpningstid. Fredag 8. september stenger
mottaket klokken 15:00
Kuben senter: Åpent fra klokken 10:00 til klokken 18:00 på hverdager, og fra klokken
10:00 til klokken 17:00 på lørdager.
Fredag 8. september stenger mottaket klokken 15:00.

4. Frist for å melde behov for hjemmestemming settes til onsdag 6. september klokken 15:30.
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Stortingsvalget 2017 - Avlønning av 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:
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak 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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Stortingsvalg 2017 - forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner
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



Behandling:
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak 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
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Fastsetting av åpningstid på valgtinget søndag 10. september og mandag 11. september
Vedtak:
Valgtinget søndag 19. september avholdes i Ullerål og Veien krets. Åpningstiden er fra klokken
13:00 til klokken 19:00.
Valgtinget mandag 11. september avholdes i alle kretser. Åpningstiden er fra klokken 09:00 til
klokken 21:00.

Behandling:
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Valgtinget søndag 19. september avholdes i Ullerål og Veien krets. Åpningstiden er fra klokken
13:00 til klokken 19:00.
Valgtinget mandag 11. september avholdes i alle kretser. Åpningstiden er fra klokken 09:00 til
klokken 21:00.
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/921-2

Arkiv: 011

Sak: 1/17
Saksprotokoll - Stortingsvalget 2017 - Forhåndsstemmesteder og åpningstider
Vedtak i Valgstyret:

1. Tidligstemme kan avlegges på rådhuset/servicetorget fra og med 1. juli alle hverdager i
Servicetorgets åpningstid, frem til ordinær forhåndsstemmegivning starter.

2. Forhåndsstemmegivning foregår på rådhuset/servicetorget fra og med torsdag 10. august
til og med fredag 8. september. Fra og med mandag 14. august kan man også avlegge
forhåndsstemme på biblioteket og Kuben senter.
3. Åpningstider:
Tidligstemmegivning:
Rådhuset/servicetorget. Alle hverdager fra 1. juli frem til 10. august i servicetorgets
åpningstid.
Ordinær forhåndsstemming:
Ringerike bibliotek: Mottaket holdes åpent i åpningstiden for bemannet bibliotek. Fredag
8. september stenger mottaket klokken 15:00
Rådhuset/servicetorget: Følger Servicetorgets åpningstid. Fredag 8. september stenger
mottaket klokken 15:00
Kuben senter: Åpent fra klokken 10:00 til klokken 18:00 på hverdager, og fra klokken
10:00 til klokken 17:00 på lørdager.
Fredag 8. september stenger mottaket klokken 15:00.

4. Frist for å melde behov for hjemmestemming settes til onsdag 6. september klokken
15:30.
Behandling i Valgstyret 28.03.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/987-2

Arkiv: 011

Sak: 2/17
Saksprotokoll - Stortingsvalget 2017 - Avlønning av stemmestyremedlemmer og
valgmedarbeidere
Vedtak i Valgstyret:







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 i Valgstyret 28.03.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/1008-2

Arkiv: 011

Sak: 3/17
Saksprotokoll - Stortingsvalg 2017 - forhåndsstemming på helse- og
omsorgsinstitusjoner
Vedtak i Valgstyret:


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



Behandling i Valgstyret 28.03.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/1009-2

Arkiv: 011

Sak: 4/17
Saksprotokoll - Fastsetting av åpningstid på valgtinget søndag 10. september og mandag
11. september
Vedtak i Valgstyret:
Valgtinget søndag 19. september avholdes i Ullerål og Veien krets. Åpningstiden er fra klokken
13:00 til klokken 19:00.
Valgtinget mandag 11. september avholdes i alle kretser. Åpningstiden er fra klokken 09:00 til
klokken 21:00.

Behandling i Valgstyret 28.03.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

