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Ole Johan Andersen
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Saksbehandler Matilde Nordli Kristoffersen og Kari Véien Denné

Fra og med sak1/20
til og med sak 4/20

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet satt.

Møteprotokollen godkjennes

Kirsten Orebråten
leder

Møtesekretær
Marit Simensen

Følgende saker ble behandlet
Saksnr.
1/20
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Tittel
20/3749
Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag

2/20

20/3754
Endring i antall stemmekretser

3/20

20/3809
Stortingsvalget 2021 - forhåndsstemmesteder

4/20

20/3876
Stortingsvalget 2021 - Delegering av myndighet til rådmannen
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1/20
Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag
Vedtak:
Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes over to dager:
søndag 12. september og mandag 13. september.
Det avholdes valgting i Veien og Ullerål krets søndag 12. september fra klokken 13:00 til
klokken 19:00.
Det avholdes valgting i alle kretser mandag 13. september fra klokken 09:00 til klokken
21:00.
Valgstyret vurderer fortløpende om flere valglokaler også bør ha valgting søndag.

Behandling:
Hans-Petter Aasen (Sp)fremmet følgende forslag til tillegg:
«Valgstyret vurderer fortløpende om flere valglokaler også bør ha valgting søndag».

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag, samt Aasens (Sp) forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes over to dager:
søndag 12. september og mandag 13. september.
Det avholdes valgting i Veien og Ullerål krets søndag 12. september fra klokken 13:00 til
klokken 19:00.
Det avholdes valgting i alle kretser mandag 13. september fra klokken 09:00 til klokken
21:00.
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2/20
Endring i antall stemmekretser
Vedtak:


Stemmekretsen «Kirkekretsen» avvikles. De stemmeberettigede overføres til Hønefoss
Syd.

Behandling:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:


Stemmekretsen «Kirkekretsen» avvikles. De stemmeberettigede overføres til Hønefoss
Syd.
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3/20
Stortingsvalget 2021 - forhåndsstemmesteder
Vedtak:
I perioden 1. juli til og med 10. september 2021 avholdes det forhåndsstemming på rådhuset.
Stemmegivninger mottas i ordinær åpningstid.
I perioden 10. august til og med 10. september avholdes det forhåndsstemming ved følgende
steder:
-

Kuben senter
Mandag – fredag kl 10 - 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Eikli
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Hønengata
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Hvervenmoen
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 – 18

Fredag 10. september 2021 stenger alle forhåndsstemmemottak klokken 16.

Behandling:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
I perioden 1. juli til og med 10. september 2021 avholdes det forhåndsstemming på rådhuset.
Stemmegivninger mottas i ordinær åpningstid.
I perioden 10. august til og med 10. september avholdes det forhåndsstemming ved følgende
steder:
-

Kuben senter
Mandag – fredag kl 10 - 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Eikli
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Hønengata
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Hvervenmoen
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Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 – 18
Fredag 10. september 2021 stenger alle forhåndsstemmemottak klokken 16.
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Stortingsvalget 2021 - Delegering av myndighet til rådmannen
Vedtak:
Rådmannen gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av Stortings- og sametingsvalget
2021.
Rådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er
nødvendig for en effektiv valggjennomføring av valget.

Behandling:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Rådmannen gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av Stortings- og sametingsvalget
2021.
Rådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er
nødvendig for en effektiv valggjennomføring av valget.
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 20/3749-3

Arkiv: 011

Sak: 1/20
Saksprotokoll - Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag
Vedtak i Valgstyret:
Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes over to dager:
søndag 12. september og mandag 13. september.
Det avholdes valgting i Veien og Ullerål krets søndag 12. september fra klokken 13:00 til
klokken 19:00.
Det avholdes valgting i alle kretser mandag 13. september fra klokken 09:00 til klokken 21:00.
Valgstyret vurderer fortløpende om flere valglokaler også bør ha valgting søndag.

Behandling i Valgstyret 22.09.2020:
Hans-Petter Aasen (Sp)fremmet følgende forslag til tillegg:
«Valgstyret vurderer fortløpende om flere valglokaler også bør ha valgting søndag».

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag, samt Aasens (Sp) forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 20/3754-2

Arkiv: 011

Sak: 2/20
Saksprotokoll - Endring i antall stemmekretser
Vedtak i Valgstyret:


Stemmekretsen «Kirkekretsen» avvikles. De stemmeberettigede overføres til Hønefoss
Syd.

Behandling i Valgstyret 22.09.2020:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 20/3809-2

Arkiv: 011

Sak: 3/20
Saksprotokoll - Stortingsvalget 2021 - forhåndsstemmesteder
Vedtak i Valgstyret:
I perioden 1. juli til og med 10. september 2021 avholdes det forhåndsstemming på rådhuset.
Stemmegivninger mottas i ordinær åpningstid.
I perioden 10. august til og med 10. september avholdes det forhåndsstemming ved følgende
steder:
-

Kuben senter
Mandag – fredag kl 10 - 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Eikli
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Hønengata
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Hvervenmoen
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 – 18

Fredag 10. september 2021 stenger alle forhåndsstemmemottak klokken 16.
Behandling i Valgstyret 22.09.2020:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 20/3876-2

Arkiv: 011

Sak: 4/20
Saksprotokoll - Stortingsvalget 2021 - Delegering av myndighet til rådmannen
Vedtak i Valgstyret:

Rådmannen gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av Stortings- og sametingsvalget
2021.
Rådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er
nødvendig for en effektiv valggjennomføring av valget.

Behandling i Valgstyret 22.09.2020:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

