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Oppnevning av stemmestyrer - Kommunestyre- og fylkestingsvalget
2019
Saksnr.: Utvalg
5/19
Valgstyret

Møtedato
27.06.2019

Forslag til vedtak:
I medhold av valglovens § 4-2 velges følgende personer til de ulike stemmestyrer:
Krets 1 Sokna:
Stemmestyreleder:

Torbjørn

Landsdalen

Nestleder:

Steinar

Hagen

Stemmestyremedl./sekretær:
Stemmestyremedlem:

Gunn
Monica

Haugen
Eikevik

Krets 3 Veien:
Stemmestyreleder:
Nestleder:
Stemmestyremedlem/Sekretær:
Stemmestyremedlem:

Elling Christian
Torny
Elisabeth
Jamil

Heggen
Moen
Bjørnerud Osnes
Khalayli

Krets 5 Ullerål:
Stemmestyreleder:

Tom

Bondehagen

Nestleder:

Bjørn

Nielsen

Srtemmestyremedlem/Sekretær:

Nadia

Ouassou

Stemmestyremedlem:

Tore

Kjemperud

Krets 6 Hønefoss Syd
Stemmestyreleder:
Nestleder:
Stemmestyremedlem:
Stemmestyremedlem:

Karen-Anne
Kristine
Anette
Margrethe

Bøe
Hauge
Rundtom
Pjåka
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Krets 8 Kirkekretsen
Stemmestyreleder:
Nestleder:
Stemmestyremedlem/Sekretær:
Stemmestyremedlem:

Elisabeth
Svein Olav
Randi Kristin
Kari

Nyheim
Kristiansen
Aamodt Sørensen
Skålien

Krets 9 Vang
Stemmestyreleder:
Nestleder:
Stemmestyremedlem
Stemmestyremedlem:

Øivind
John Martin
Karina
Anna Agnieszka

Eidal Viken
Sørensen
Jenshagen
Bergier-Golec

Krets 10 Tyristrand
Stemmestyreleder:
Nestleder:
Stemmestyremedlem/Sekretær:
Stemmestyremedlem:

Svein Åge
Jan
Liv
Siri Elin

Eriksen
Denné
Thomasrud
Sørlie

Stemmestyreleder:

Jon Are

Venås

Nestleder:

Monica

Juverud Sørstrøm

Stemmestyremedlem/ekretær:

Grethe Solveig

Andersen

Stemmestyremedlem:

Janne

Berghagen Christensen

Stemmestyreleder:

John Andre

Rein Helland

Nestleder:

Åste

Bratli

Stemmestyremedlem/Sekretær:

Mona B

Ildjarnstad

Stemmestyremedlem:

Bjørn

Sand

Krets 11 Hallingby

Krets 12 Nes
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Beskrivelse av saken
Dersom det skal foregå stemmegivning på flere steder i kommunen, leder et stemmestyre med
minst tre medlemmer valgtinget på hvert sted (Valglovens § 4-2).
Personene som er foreslått er valgbare i henhold til kommunelovens § 14 og valglovens § 9-3
(4)
Ringerike kommune, 26.06.2019
Kjell B. Hansen
leder valgstyret
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Åpningstider forhåndsstemming - kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2019
Saksnr.: Utvalg
6/19
Valgstyret

Møtedato
27.06.2019

Forslag til vedtak:


Åpningstid for forhåndsstemmesteder:

Rådhuset i perioden 1. juli til 6. september: 1. juli til 2. august: mandag-fredag kl 10 – 14
Fra 5. august til 6. september: mandag – fredag 9-15
Kuben i perioden 12. august til 6. september:
Mandag – fredag kl 10 – 18, lørdager kl 10 – 15.
Sentrumskvartalet i perioden 12. august til 6. september:
Mandag – fredag kl 10 – 18, lørdager 10 – 15
Eikli (Rema/Plantasjen) og Mega Hønengata i perioden 24. august til 6. september:
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager 10 – 18.
Torsdag 5. september utvides åpningstiden i paviljongen på Eikli til klokken 21.


Praktisk tilrettelegging og samarbeid for NRK sin deltakelse omfattes av sekretariatets
generelle fullmakt.

Beskrivelse av saken
NRK Buskerud har planlagt direktesending fra Hønefoss til Norge nå (programmet går
klokken 20:20 til 20:50).
Programmet skal ha fokus på det nært forestående valget.
NRK har ønske om å få sende direkte fra valgpaviljongen på Eikli torsdag 5. september.
De ønsker å snakke med velgerne, valgfunksjonærene og andre som har en god valghistorie.
Dersom valgstyret ønsker å takke ja til NRK sin forespørsel vil det være nødvendig å utvide
åpningstiden for mottaket på Eikli til klokken 21 torsdag 5. september.
Valgfunksjonærene som arbeider i tiden NRK filmer vil bli forespurt om de ønsker å jobbe den
aktuelle vakten.
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NRK ønsker i tillegg å følge opp/lage opptak av forhåndsstemmegivning på institusjon og
hjemmestemming dersom dette er praktisk mulig å få til.
Valgbrakker er kjøpt inn. Disse vil få profilering, slik at de fremstår som tiltalende paviljonger,
med et offisielt preg. Brakkene vil bli montert og innredet i løpet av uke 34. Det betyr at vi kan
åpne paviljongene for mottak av forhåndsstemmer lørdag 24. august.
Posten har endret sine rutiner, slik at frist for innlevering av post nå er klokken 14. Hensikten
med å stenge forhåndsstemmemottakene klokken 15, siste fredag i perioden, har vært at vi skal
rekke å sende stemmer til andre kommuner innen Postens frist for innlevering.
Med tanke på økt valgdeltakelse og tilgjengelighet for velgerne, vil det med bakgrunn i Postens
endringer, være naturlig å se på åpningstiden for stemmemottakene fredag 6. september.
Valgstyrets sekretariat kan legge om sine rutiner, slik at stemmer til andre kommuner blir
hentet på mottakene mellom klokken 13 og 14 fredag 6. september. Disse stemmene vil da bli
sendt med ordinær postforsendelse. Stemmer til andre kommuner, mottatt etter dette
tidspunkt, kan sendes med bud.
Dersom valgstyret velger en slik løsning vil vi kunne ha ordinær åpningstid også fredag 6.
september. Stemmer sendt med bud etter klokken 20 vil rekke frem til andre kommuner
tidsnok.
En slik omlegging av rutinene vil medføre økte utgifter, men antallet stemmer til andre
kommuner mottatt i perioden kl 13 til 18 (20) antas ikke å bli veldig høy.
Valgdirektoratet har opplyst at de vil innhente pris på budtjenester for frakt av stemmer.
Direktoratet opplyser i mail, mottatt i dag, at de er i avslutningsfasen og vil snart komme med
mer informasjon om avhentingstidspunkt og pris.
Alternativt kan valgstyret velge å stenge forhåndsstemmemottaket klokken 13 siste fredag i
perioden. Vi vil da kunne sende stemmer til andre kommuner, innen Postens frist klokken 14.
Denne løsningen vil gi lavere kostnader. Dette fordi vi slipper utgifter til budtjeneste, og
valgmedarbeiderne vil få forkortet vakten med to timer.

Ringerike kommune, 26.06.2019
Kjell B. Hansen
rådmann

saksbehandler: Kari Véien Denné
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Oppnevning av stemmestyrer - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Forslag til vedtak:
I medhold av valglovens § 4-2 velges følgende personer til de ulike stemmestyrer:
Krets 1 Sokna:
Stemmestyreleder:
Nestleder:
Stemmestyremedl./sekretær:
Stemmestyremedlem:

Torbjørn
Steinar
Gunn
Monica

Landsdalen
Hagen
Haugen
Eikevik

Krets 3 Veien:
Stemmestyreleder:
Nestleder:
Stemmestyremedlem/Sekretær:
Stemmestyremedlem:

Elling Christian
Torny
Elisabeth
Jamil

Heggen
Moen
Bjørnerud Osnes
Khalayli

Krets 5 Ullerål:
Stemmestyreleder:

Tom

Bondehagen

Nestleder:

Bjørn

Nielsen

Srtemmestyremedlem/Sekretær:

Nadia

Ouassou

Stemmestyremedlem:

Tore

Kjemperud

Krets 6 Hønefoss Syd
Stemmestyreleder:
Nestleder:
Stemmestyremedlem:
Stemmestyremedlem:

-

Karen-Anne
Kristine
Anette
Margrethe

Bøe
Hauge
Rundtom
Pjåka

Krets 8 Kirkekretsen
Stemmestyreleder:
Nestleder:
Stemmestyremedlem/Sekretær:
Stemmestyremedlem:

Elisabeth
Svein Olav
Randi Kristin
Kari

Nyheim
Kristiansen
Aamodt Sørensen
Skålien

Krets 9 Vang
Stemmestyreleder:
Nestleder:
Stemmestyremedlem
Stemmestyremedlem:

Øivind
John Martin
Karina
Anna Agnieszka

Eidal Viken
Sørensen
Jenshagen
Bergier-Golec

Krets 10 Tyristrand
Stemmestyreleder:
Nestleder:
Stemmestyremedlem/Sekretær:
Stemmestyremedlem:

Svein Åge
Jan
Liv
Siri Elin

Eriksen
Denné
Thomasrud
Sørlie

Stemmestyreleder:

Jon Are

Venås

Nestleder:

Monica

Juverud Sørstrøm

Stemmestyremedlem/ekretær:

Grethe Solveig

Andersen

Stemmestyremedlem:

Janne

Berghagen Christensen

Stemmestyreleder:

John Andre

Rein Helland

Nestleder:

Åste

Bratli

Stemmestyremedlem/Sekretær:

Mona B

Ildjarnstad

Stemmestyremedlem:

Bjørn

Sand

Krets 11 Hallingby

Krets 12 Nes

Beskrivelse av saken
-

Dersom det skal foregå stemmegivning på flere steder i kommunen, leder et stemmestyre med
minst tre medlemmer valgtinget på hvert sted (Valglovens § 4-2).
Personene som er foreslått er valgbare i henhold til kommunelovens § 14 og valglovens § 9-3
(4)
Ringerike kommune, 26.06.2019
Kjell B. Hansen
leder valgstyret
saksbehandler: Kari Véien Denné

-

RINGERIKE KOMMUNE

Valgstyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/2958-1

Arkiv: 014

Åpningstider forhåndsstemming - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Forslag til vedtak:
Åpningstid for forhåndsstemmesteder:
Rådhuset i perioden 1. juli til 6. september: 1. juli til 2. august: mandag-fredag kl 10 – 14
Fra 5. august til 6. september: mandag – fredag 9-15
Kuben i perioden 12. august til 6. september:
Mandag – fredag kl 10 – 18, lørdager kl 10 – 15.
Sentrumskvartalet i perioden 12. august til 6. september:
Mandag – fredag kl 10 – 18, lørdager 10 – 15
Eikli (Rema/Plantasjen) og Mega Hønengata i perioden 24. august til 6. september:
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager 10 – 18.
Torsdag 5. september utvides åpningstiden i paviljongen på Eikli til klokken 21.


Praktisk tilrettelegging og samarbeid for NRK sin deltakelse omfattes av sekretariatets
generelle fullmakt.

Beskrivelse av saken
NRK Buskerud har planlagt direktesending fra Hønefoss til Norge nå (programmet går
klokken 20:20 til 20:50).
Programmet skal ha fokus på det nært forestående valget.
NRK har ønske om å få sende direkte fra valgpaviljongen på Eikli torsdag 5. september.
De ønsker å snakke med velgerne, valgfunksjonærene og andre som har en god valghistorie.
Dersom valgstyret ønsker å takke ja til NRK sin forespørsel vil det være nødvendig å utvide
åpningstiden for mottaket på Eikli til klokken 21 torsdag 5. september.
-

Valgfunksjonærene som arbeider i tiden NRK filmer vil bli forespurt om de ønsker å jobbe
den aktuelle vakten.
NRK ønsker i tillegg å følge opp/lage opptak av forhåndsstemmegivning på institusjon og
hjemmestemming dersom dette er praktisk mulig å få til.
Valgbrakker er kjøpt inn. Disse vil få profilering, slik at de fremstår som tiltalende
paviljonger, med et offisielt preg. Brakkene vil bli montert og innredet i løpet av uke 34. Det
betyr at vi kan åpne paviljongene for mottak av forhåndsstemmer lørdag 24. august.
Posten har endret sine rutiner, slik at frist for innlevering av post nå er klokken 14. Hensikten
med å stenge forhåndsstemmemottakene klokken 15, siste fredag i perioden, har vært at vi
skal rekke å sende stemmer til andre kommuner innen Postens frist for innlevering.
Med tanke på økt valgdeltakelse og tilgjengelighet for velgerne, vil det med bakgrunn i
Postens endringer, være naturlig å se på åpningstiden for stemmemottakene fredag 6.
september.
Valgstyrets sekretariat kan legge om sine rutiner, slik at stemmer til andre kommuner blir
hentet på mottakene mellom klokken 13 og 14 fredag 6. september. Disse stemmene vil da bli
sendt med ordinær postforsendelse. Stemmer til andre kommuner, mottatt etter dette
tidspunkt, kan sendes med bud.
Dersom valgstyret velger en slik løsning vil vi kunne ha ordinær åpningstid også fredag 6.
september. Stemmer sendt med bud etter klokken 20 vil rekke frem til andre kommuner
tidsnok.
En slik omlegging av rutinene vil medføre økte utgifter, men antallet stemmer til andre
kommuner mottatt i perioden kl 13 til 18 (20) antas ikke å bli veldig høy.
Valgdirektoratet har opplyst at de vil innhente pris på budtjenester for frakt av stemmer.
Direktoratet opplyser i mail, mottatt i dag, at de er i avslutningsfasen og vil snart komme med
mer informasjon om avhentingstidspunkt og pris.
Alternativt kan valgstyret velge å stenge forhåndsstemmemottaket klokken 13 siste fredag i
perioden. Vi vil da kunne sende stemmer til andre kommuner, innen Postens frist klokken 14.
Denne løsningen vil gi lavere kostnader. Dette fordi vi slipper utgifter til budtjeneste, og
valgmedarbeiderne vil få forkortet vakten med to timer.

Ringerike kommune, 26.06.2019
Kjell B. Hansen
rådmann

saksbehandler: Kari Véien Denné

-

-

