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Arkivsaksnr.: 19/1125-1   Arkiv: 014  

 

Forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner Kommunestyre- 

og fylkestingsvalg 2019 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Valgstyret 23.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det avholdes forhåndsstemming på alle kommunens omsorgssentre med tilliggende 

trygde- og omsorgsboliger 

 

 Det avholdes forhåndsstemming på Ringerike sykehus, Ringerike fengsel og Adaptor 

 

 

 Det avholdes forhåndsstemmegivning på følgende trygdeboliger: 

Sokna 

Maltkleiva 

Hallingby 

Krokenveien 

Heradsbygda 

Fossetroget 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I henhold til valglovens § 8.3 (2) skal det foregå stemmegivning på helse- og 

omsorgsinstitusjoner og der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer. 

Alle som ønsker det skal kunne avlegge stemme. 

 

Tid for forhåndsstemming avtales med den enkelte institusjon og stemmested. 

Forhåndsstemmingen kunngjøres med oppslag og informasjon på det enkelte sted. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

De ovennevnte stedene er de samme som ved tidligere valg. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.03.2019 

 

Kjell B. Hansen 

leder valgstyret 

 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  2/19 

Side 4 av 7   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/1126-1   Arkiv: 014  

 

Fastsettelse av frist for å søke om ambulerende stemmegivning 

(hjemmestemming)  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Valgstyret 23.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Siste frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 4. september klokken 

15:00 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Velgere som oppholder seg innenriks, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi 

forhåndsstemme på de steder valgstyret har bestemt kan søke om å få stemme der de 

oppholder seg. 

Velgeren trenger ikke dokumentere sykdom eller uførhet. Det er tilstrekkelig at det søkes om 

ambulerende stemmegivning innen fristen. Ambulerende stemmegivning kan tidligst starte 

opp når den ordinære forhåndsstemmeperioden starter. 

 

Jf. valgloven § 8.3 (6) må fristen fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag 

og fredag siste uke av forhåndsstemmeperioden. 

 

Valgstyret skal kunngjøre fristen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.03.2019 

 

Kjell B. Hansen 

leder valgstyret 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 19/1468-1   Arkiv: 014  

 

Behandling av innkommende listeforslag  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Valgstyret 23.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende listeforslag godkjennes som offiseielle valglister ved kommunestyrevalget 2019: 

 Arbeiderpartiet 

 Fremskrittspartiet 

 Høyre 

 Kristelig Folkeparti 

 Liberalistene 

 Miljøpartiet De Grønne 

 Rødt 

 Senterpartiet 

 Sosialistisk Venstreparti 

 Venstre 

 

  

Sammendrag 

 

Det var ved fristens utløp, 1. april klokken 12:00, innkommet ti listeforslag til høstens 

kommunestyrevalg. 

Valgstyrets sekretariat har tilskrevet alle kandidatene med underretning om muligheten for 

fritak som listekadidat jf. vlaglovens § 3-4. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Jf. valglovens § 6-6 skal valgmyndighetene avgjøre om forslag til valglister kan godkjennes. 

Det var ved fristens utløp innkommet ni listeforslag. Alle listeforslagene fyller lovens krav. 

 

Kandidatene fikk frist til 16. april med å kunne søke seg fritatt fra å stå på liste. Rett til å 

kreve seg fritatt fra valg til kommunestyret har den som skriftlig erklæring om at 

vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.  

 

Det følger av § 15 (1) i valgforskriften at når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagsstillerne 

kun gjøre endringer på listeforslaget som er nødvendig for å bringe forslaget i 

overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne. Selv om det ikke er nødvendig for 

å bringe listeforslaget i overensstemmelse med loven, kan de sette inn en ny kandidat på 
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listeforslaget dersom en kandidat strykes fra listeforsalget fordi vedkommende er utelukket fra 

valg eller blir fritatt, jf. valgforskriften § 15 (2). 

 

Sosialistisk Venstreparti hadde en person som søkte om fritak. De øvrige kandidatene rykket 

opp på listen.  

 

Fremskrittspartiet og Liberalistene hadde satt opp kadidater som ikke var valgbare. 

Kandidaten til Fremskrittspartiet ble slettet og de øvrige kandidatene rykket opp på 

listeforslaget. Kanidaten til Liberalistene ble slettet og erstattet med en ny person. 

 

Kandidatene er kontrollert opp mot manntallet. Enkelte navn og adresser er rettet, slik at dette 

er i henhold til valglovens bestemmelser. 

 

De tillitsvalgte for de respektive listeforslagene har fått listene tilsendt for korrektur. Samtlige 

partier har godkjent sin respektive liste slik den foreligger i saken. 

 

Følgende listeforslag er mottatt: 

 

Arbeiderpartiet 

Antall listekandidater:   34    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  KirstenOrebråten 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Håkon Ohren 

 

Fremskrittspartiet 

Antall listekandidater:   16    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Tor Bøhn 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Harald Kollstrøm 

 

Høyre 

Antall listekandidater:   25    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Nils Helle 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Ove Erik Helgesen 

 

Kristelig Folkeparti 

Antall listekandidater:   22    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Arnfinn Holten 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Per Askilsrud 

 

 

Liberalistene 

Antall listekandidater:   7    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Jan Karlengenn 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Jonas Henriksen 
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Miljøpartiet De Grønne 

Antall listekandidater:   15    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Anne-Erita Berta 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Knut Arild Melbøe 

 

Rødt 

Antall listekandidater:   24    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Nanna Kristoffersen 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Brit H. W. Bøhler 

 

Senterpartiet 

Antall listekandidater:   38    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Wenche Saupstad 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Hans Gravermoen 

 

Sosialistisk Venstreparti 

Antall listekandidater:   18    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Monica Juverud Sørstrøm 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Axel Sjøberg 

 

Venstre 

Antall listekandidater:   27   

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Marianne Wethal 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Helge Stiksrud 

 

 

 

Vedlegg 

Listeforslag (deles ut i møte) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.03.2019 

 

 Kjell B. Hansen 

 Leder valgstyret 

 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgstyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1125-1   Arkiv: 014  

 

Forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner - Kommunestyre- og 

fylkestingsvalg 2019 
 

Forslag til vedtak: 

 Det avholdes forhåndsstemming på alle kommunens omsorgssentre med tilliggende 

trygde- og omsorgsboliger 

 

 Det avholdes forhåndsstemming på Ringerike sykehus, Ringerike fengsel og Adaptor 

 

 

 Det avholdes forhåndsstemmegivning på følgende trygdeboliger: 

Sokna 

Maltkleiva 

Hallingby 

Krokenveien 

Heradsbygda 

Fossetroget 

 

Beskrivelse av saken 

 

I henhold til valglovens § 8.3 (2) skal det foregå stemmegivning på helse- og 

omsorgsinstitusjoner og der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer. 

Alle som ønsker det skal kunne avlegge stemme. 

 

Tid for forhåndsstemming avtales med den enkelte institusjon og stemmested. 

Forhåndsstemmingen kunngjøres med oppslag og informasjon på det enkelte sted. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

De ovennevnte stedene er de samme som ved tidligere valg.



- 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.03.2019 

 

Kjell B. Hansen 

leder valgstyret 

 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgstyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1126-1   Arkiv: 014  

 

Fastsettelse av frist for å søke om ambulerende stemmegivning 

(hjemmestemming)  
 

Forslag til vedtak: 

Siste frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 4. september klokken 

15:00 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Velgere som oppholder seg innenriks, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi 

forhåndsstemme på de steder valgstyret har bestemt kan søke om å få stemme der de 

oppholder seg. 

Velgeren trenger ikke dokumentere sykdom eller uførhet. Det er tilstrekkelig at det søkes om 

ambulerende stemmegivning innen fristen. Ambulerende stemmegivning kan tidligst starte opp 

når den ordinære forhåndsstemmeperioden starter. 

 

Jf. valgloven § 8.3 (6) må fristen fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og 

fredag siste uke av forhåndsstemmeperioden. 

 

Valgstyret skal kunngjøre fristen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.03.2019 

 

Kjell B. Hansen 

leder valgstyret 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgstyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1468-1   Arkiv: 014  

 

 

Behandling av innkommende listeforslag  
 

Forslag til vedtak: 

Følgende listeforslag godkjennes som offiseielle valglister ved kommunestyrevalget 2019: 

 Arbeiderpartiet 

 Fremskrittspartiet 

 Høyre 

 Kristelig Folkeparti 

 Liberalistene 

 Miljøpartiet De Grønne 

 Rødt 

 Senterpartiet 

 Sosialistisk Venstreparti 

 Venstre 

 

  

Sammendrag 

 

Det var ved fristens utløp, 1. april klokken 12:00, innkommet ti listeforslag til høstens 

kommunestyrevalg. 

Valgstyrets sekretariat har tilskrevet alle kandidatene med underretning om muligheten for 

fritak som listekadidat jf. vlaglovens § 3-4. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Jf. valglovens § 6-6 skal valgmyndighetene avgjøre om forslag til valglister kan godkjennes. 

Det var ved fristens utløp innkommet ni listeforslag. Alle listeforslagene fyller lovens krav. 

 

Kandidatene fikk frist til 16. april med å kunne søke seg fritatt fra å stå på liste. Rett til å kreve 

seg fritatt fra valg til kommunestyret har den som skriftlig erklæring om at vedkommende ikke 

ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.  

 

Det følger av § 15 (1) i valgforskriften at når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagsstillerne 

kun gjøre endringer på listeforslaget som er nødvendig for å bringe forslaget i 

overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne. Selv om det ikke er nødvendig for å 



- 

bringe listeforslaget i overensstemmelse med loven, kan de sette inn en ny kandidat på 

listeforslaget dersom en kandidat strykes fra listeforsalget fordi vedkommende er utelukket fra 

valg eller blir fritatt, jf. valgforskriften § 15 (2). 

 

Sosialistisk Venstreparti hadde en person som søkte om fritak. De øvrige kandidatene rykket 

opp på listen.  

 

Fremskrittspartiet og Liberalistene hadde satt opp kadidater som ikke var valgbare. Kandidaten 

til Fremskrittspartiet ble slettet og de øvrige kandidatene rykket opp på listeforslaget. 

Kanidaten til Liberalistene ble slettet og erstattet med en ny person. 

 

Kandidatene er kontrollert opp mot manntallet. Enkelte navn og adresser er rettet, slik at dette 

er i henhold til valglovens bestemmelser. 

 

De tillitsvalgte for de respektive listeforslagene har fått listene tilsendt for korrektur. Samtlige 

partier har godkjent sin respektive liste slik den foreligger i saken. 

 

Følgende listeforslag er mottatt: 

 

Arbeiderpartiet 

Antall listekandidater:   34    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  KirstenOrebråten 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Håkon Ohren 

 

Fremskrittspartiet 

Antall listekandidater:   16    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Tor Bøhn 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Harald Kollstrøm 

 

Høyre 

Antall listekandidater:   25    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Nils Helle 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Ove Erik Helgesen 

 

Kristelig Folkeparti 

Antall listekandidater:   22    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Arnfinn Holten 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Per Askilsrud 

 

 

Liberalistene 

Antall listekandidater:   7    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Jan Karlengenn 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Jonas Henriksen 

 

 

 

 

Miljøpartiet De Grønne 



- 

Antall listekandidater:   15    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Anne-Erita Berta 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Knut Arild Melbøe 

 

Rødt 

Antall listekandidater:   24    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Nanna Kristoffersen 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Brit H. W. Bøhler 

 

Senterpartiet 

Antall listekandidater:   38    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Wenche Saupstad 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Hans Gravermoen 

 

Sosialistisk Venstreparti 

Antall listekandidater:   18    

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Monica Juverud Sørstrøm 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Axel Sjøberg 

 

Venstre 

Antall listekandidater:   27   

Tillitsvalgt for liseforslaget:  Marianne Wethal 

Varatillitsvalgt for listeforslaget: Helge Stiksrud 

 

 

 

Vedlegg 

Listeforslag (deles ut i møte) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.03.2019 

 

 Kjell B. Hansen 

 Leder valgstyret 

 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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