
 

 

Vardåsen menighetsråd 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 4 ÅR 2019 

 

Møtetid/sted: Fredag 3.mai via e-post 

 

Respons fra: Elin Aars, Roar Nydal. Nils Inge Haus, Tone Hærem, Anne Kathrine Linnebo, Hege Norset 

Blichfeldt, Mari Elise Smebye, Anne Markegård Øya 

 

 

SAKER: 

SAK MR 26/19:  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
SAK MR 27/19: MR VALG, GODKJENNING AV NOMINASJONSKOMITEENS LISTEFORSLAG 
SAK MR 28/19:  MR VALG, GODKJENNING AV TID  OG STED FOR VALGET 
 

 

 

 
 
 
       
 

 

  



SAK MR 26/19: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader 

 
SAK MR 27/19: MR VALG, GODKJENNING AV NOMINASJONSKOMITEENS LISTEFORSLAG 
  Nominasjonskomiteens liste er forelagt valgstyret. Listen er vedlagt. 

Vedtak: Vardåsen menighetsråd godkjenner nominasjonskomiteens liste med 8 medlemmer 
og 5 varamedlemmer.  

 
SAK MR 28/19: MR VALG, GODKJENNING AV TID  OG STED FOR VALGET 

Valg av menighetsråd skal i 2019 holdes i alle landets menigheter på en og samme dag; 

mandag 9. september. Valget finner sted samtidig og på samme sted som direkte 

valg/valgomgang av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøte.  

Valget skal foregå som om sammenslåingen av Røyken, Hurum og Asker er gjort, selv om 

dette formelt trer i kraft 01.01.2020. 

Valglokalene for Vardåsen menighet er Borgen Ungdomsskole. 

Menighetsrådet er valgstyre og ansvarlig for avviklingen av valget. 

Menighetsrådets medlemmer vil av den grunn måtte stille som valgfunksjonærer på 

valgdagen 9. september. 

Forhåndsstemmegiving kan foregå i tiden fra 12. august og frem til og med 6.september. 

Det er til vurdering å åpne opp for stemmegivning i alle soknene innenfor fellesrådsområdet 

på valgdagen.  

Vurdering: For valget i 2015 viste det seg å være krevende å håndtere to sokn i samme 

valglokale (Holmen og Asker på Hofstad og Asker og Vardåsen på Solvang). Vi erfarte 

dessverre ved opptellingen at noen stemmer var stemplet feil og måtte avvises 

(stemmesedler for x sokn som var stemplet y sokn). Skal vi håndtere å kunne ta imot velgere 

fra alle sokn i alle valglokalene, så vil det innebære at vi må ha mye større plass og mye mer 

personell. Ved kommunevalgene er dette enklere, siden manntallet er digitalt og 

stemmesedlene er like for hele kommunen. Det er også en utfordring ressursmessig å få 

fremmede stemmer frem til opptellingen valgnatten.  

Menighetsrådet fraråder at det åpnes for en slik ordning.    

   Vedtak: 

1) Forhåndsstemming foregår for alle menigheter på kontorene på Askertun og i 

Teglen tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00 i perioden fra 12. til og med 23.august. 

Fra 26.august til og med fredag 6.september skal det være åpent for 

forhåndsstemming på alle menighetskontorene tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00. 

Dersom det er ønskelig fra institusjoner i menigheten, vil det om mulig bli lagt til 

rette for forhåndsstemming på disse med et ambulerende team. 

2) Valglokalet for forhåndsstemming blir Askertun, Teglen og menighetskontoret.  

3) På den offisielle valgdagen 9.september foregår valget på samme tid og steder 

lokalisert i valglokaler i tilknytning til Kommunevalget. I nye Asker prosti er dette fra 



kl. 09.00 – 21.00. Det delegeres til Kirkesjefen å fastsette lokaler i samråd med det 

kommunale valgsekretariatet. 

4) Vardåsen menighetsråd går ikke inn for at det åpnes for at det kan avgis stemme 

for alle soknene innenfor fellesrådsområdet på alle stemmestedene i 

fellesrådsområdet. Kirkevalget foregår manuelt, og det er derfor svært vanskelig å få 

gjennomført en slik ordning i praksis.   

 


