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Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Forhåndsstemming 

 

Rådmannens innstilling: 
Valgstyret vedtar følgende forhåndsstemmegivning for Stortingsvalget og sametingsvalget 2021: 

1. Tidligstemmegivning finner sted i resepsjonen i Gran rådhus fra og med torsdag 01.07.2021 
til og med mandag 09.08.2021, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde 
ledd. 

2. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven § 8-3 nr 2 b, finner sted på Marienlyst, Annekset, Jaren 
fra og med tirsdag 10.08.2021 til og med fredag 10.09.2021, mandag til fredag kl 0900 til 
1500. I tillegg holdes langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra og med 30.08.2021 til og 
med 09.09.2021. Det blir også åpent på lørdager følgende datoer: 

 lørdag 21.08.2021 kl 1000 til 1600 

 lørdag 28.08.2021 kl 1000 til 1600 

 lørdag 04.09.2021 kl 1000 til 1600 

3. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på Brandbu bibliotek: 

 lørdag 21.08.2021 kl 1000 til 1400 

 lørdag 28.08.2021 kl 1000 til 1400 

 lørdag 04.09.2021 kl 1000 til 1400 

4. Det holdes forhåndsstemmegivning på Smietorget kjøpesenter: 

 lørdag 21.08.2021 kl 1000 til 1600 

 lørdag 28.08.2021 kl 1000 til 1600 

 lørdag 04.09.2021 kl 1000 til 1600 

5. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på Hadeland videregående skole: 

 fredag 27.08.2021 kl 1000 til 1400 

6. Det holdes forhåndsstemmegivning i følgende institusjoner, jf. valgloven § 8-3 nr 2 a: 

 Marka helse- og omsorgssenter 

 Skjervum helse- og omsorgssenter 

 Fagertun sykehjem 

 Granhøi alderspensjonat 

Saksgang Møtedato 
Valgstyret             
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Forhåndsstemmegivning i institusjoner foregår fra og med mandag 30.08.2021 til og med 
fredag 03.09.2021. Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte 
institusjonene. 

7. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til fredag 10.09.2021 kl 1000.  

8. Forslag til frister for ambulerende stemmegivning og forhåndsstemmegivning for velgere 
som er i Covid 19-karantene og isolasjon,  legges fram for valgstyret som egen sak når 
stortinget har behandlet forslaget til midlertidige endringer i valgloven. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Valgloven av 28.06.2002        Nei 
Valgforskriften av 02.01.2003        Nei 
Valghåndboka 2019         Nei 
 

Oppsummering 
Valgstyret fastsetter hvor og når det skal holdes forhåndsstemming ved stortings- og 
sametingsvalget 2021. Valgstyret har underveis i planleggingen blitt orientert om hvilke forhold 
valgadministrasjonen vurderer ved planlegging av forhåndsstemmingen. Det er viktig å legge til 
rette for størst mulig valgdeltakelse blant våre innbyggere, men hensynet til den pågående 
pandemien har mye å si for rådmannens anbefaling akkurat i dette valgåret. Ved valget i 2019 ble 
noen nye arenaer for forhåndsstemming prøvd ut og erfaringene herfra er tatt med i rådmannens 
vurderinger i denne saken. Videre har rådmannen gjort avveininger mellom demokratihensyn, 
økonomi, tilgang på bemanning og tilgang til lokaler. Med Covid-19 som bakteppe har vi et mer 
ressurskrevende opplegg for forhåndsstemmingen. Dette vil merkes økonomisk og personalmessig. 
Rådmannen anbefaler et opplegg som balanserer flere hensyn og presenterer noen mulige 
alternativ til innstillingen.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgstyret bestemmer steder og tidspunkt for forhåndsstemmegivningen i henhold til gjeldende 
lovverk. Det ble i valgstyrets møte 29.10.2020 gitt innspill som rådmannen har hatt med i arbeidet 
med denne saken. Det er et mål å få flest mulig forhåndsstemmer ved valg. Samtidig har vi dette 
valgåret en pågående pandemi og må fokusere på smittevern. Overordnede myndigheter gir føringer 
for hvordan dette påvirker valgavviklingen. 
 
Overordnede føringer 
 
Kommunene er pålagt å motta tidligstemmer fra 1. juli i valgåret og fram til forhåndsstemme-
givningen starter 10. august. Tidligstemmegivning foregår ved henvendelse til kommunen. I Gran blir 
tidligstemmene mottatt i resepsjonen i rådhuset. Tidligstemmegivningen er en forenklet 
stemmeordning for velgere som ikke har anledning til å avgi stemme innenfor ordinær 
forhåndsstemmeperiode eller stemme på valgdagen. Resepsjonen er betjent fra kl 1000 til 1400.  
 
Det er et lovfestet krav at det skal holdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner. 
Velgere som ønsker det kan avgi forhåndsstemme fra 10. august i valgåret. I henhold til valgloven må 
ikke forhåndsstemmegivningen foregå senere enn siste fredagen før valgdagen.  
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Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på ordinær måte, kan søke 
valgstyret om å avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter søknadsfristen. I 
dette valgåret må vi avvente midlertidige endringer i valgloven, da det vil komme bestemmelser 
knyttet til Covid-19 og anledningen til å forhåndsstemme for velgere som er i karantene eller 
isolasjon. Dette må fremmes som en egen sak for valgstyret våren 2021. 
 
I tillegg til lovens føringer, er det gjort tidligere vedtak i Gran kommune som rådmannen har tatt 
hensyn til i saken, herunder forhåndsstemming på videregående skole, bibliotek og lokale 
butikker/kjøpesentra.  
 
Forutsetninger for vurderingene 
 
Rådmannen har i sine vurderinger lagt vekt på å legge til rette for god valgdeltakelse som en viktig 
del av demokratiet vårt. Da er det viktig å velge steder som er kjent blant innbyggerne og at 
valglokalene er enkle å finne fram til, lett tilgjengelig, universelt utformet, har god parkering og kort 
avstand til offentlig transport. Det er også et poeng å legge forhåndsstemmingen til flere geografiske 
steder for å nå flest mulig, derfor er både Gran, Jaren og Brandbu anbefalt – med litt ulike løsninger. 
Det har også blitt gjort en vurdering om det bør arrangeres forhåndsstemming i Bjoneroa, med tanke 
på avstand til anbefalte forhåndsstemmesteder.  
 
Rådmannen er opptatt av å gi god informasjon til innbyggerne om hvordan forhåndsstemmegivingen 
er organisert. Dette er en forutsetning for å lykkes med forhåndsvalg.  
 
Gjennom utredningen av denne saken har økonomiske konsekvenser og bemanningshensyn blitt 
vurdert. Siden forrige valg har administrasjonen redusert sin bemanning i Stab og støtte med den 
konsekvens at vi har færre å spille på i førstelinjen som det tidligere kommunetorget utgjorde. Dette 
har stor betydning for hvilke forutsetninger vi har for å betjene forhåndsstemmingen. Rådmannen 
ser det som nødvendig å leie inn noe bemanning for å klare å betjene forhåndsstemmingen som det 
legges opp til. Smittevernhensyn gjør det utfordrende å finne gode løsninger for å avvikle 
forhåndsstemmingen i rådhuset. Derfor har rådmannen anbefalt en annen løsning. 
 
Når det gjelder forhåndsstemming på videregående skole er det spesielt viktig med god koordinering 
med skolen og målrettet informasjon til elevene. Vi bør blant annet velge en dato som ligger utenfor 
perioden hvor skolen kan avholde skolevalg, slik at vi unngår at disse aktivitetene konkurrerer med 
hverandre. Derfor anbefaler rådmannen en dato som er relativt tidlig i forhåndsstemmeperioden, 
siden det er sannsynlig at skolevalget blir lagt nokså tett opp til valgdagene.  
 
Erfaringer fra forrige valg 
 
Ved planlegging av årets forhåndsstemming har rådmannen sett nærmere på evaluering og statistikk 
fra forrige valg, herunder antall stemmer som ble avgitt ved de ulike forhåndsstemmestedene. Da ser 
vi blant annet at en tredjedel av stemmene i Gran, nærmere bestemt 2435, ble avgitt som 
tidligstemmer og forhåndsstemmer (12 tidligstemmer). 137 stemmer ble avgitt i andre kommuner. Vi 
samlet inn 121 stemmer for andre kommuner.  
 
Av de totalt 2419 tidlig-/forhåndsstemmene som ble avgitt i Gran kommune, kom 1992 av disse inn 
på det daværende kommunetorget i Gran rådhus. Av disse teller vi ca 45 avgitt ved ambulerende 
stemmegivning (inkl. Fagertun). 
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Øvrige forhåndsstemminger: 
 Smietorget handelssenter: 137 
 Andfossen handelssenter: 77 
 Biblioteket i Brandbu: 58 
 HVS/Biblioteket i Gran kommune: 40+35 
 Haugsbakken 5: 3 

Marka helse og omsorgssenter: 25 
 Skjervum helse og omsorgssenter: 41 
 Granhøi: 11 

Fagertun: Samlet inn som ambulerende. Har derfor ikke eksakt antall her.  
 
Vurderte forhåndsstemmesteder 
 
Rådmannen har tatt utgangspunkt i tidligere forhåndstemmesteder og vurdert en del nye. 
Representanter for valgadministrasjonen har vært på befaring på de aktuelle lokasjonene og forhørt 
seg med kontaktpersoner på noen av stedene. I tillegg til ordinære praktiske hensyn til 
forhåndsstemming, har det blitt gjort spesielle vurderinger knyttet til smittevern. Nedenfor følger en 
kort oppsummering av vurderingene som er gjort: 
 

 Gran rådhus, Jaren 
Med tanke på de krav som stilles til separat inngang og utgang og arealer for organisering av 
kø, er det vanskelig å finne gode løsninger i rådhuset. Parkering OK. 

 Annekset (Bowlingen) på Marienlyst, Jaren  
Inngang i en ende og utgang i andre enden.  Kan få til fin flyt i lokalet med få funksjonærer. 
God plass til 5 valgavlukker og to avkrysningsbord.  En inngang/utgang har ikke rampe, men 
dette kan enkelt ordnes. God parkering rett ved bygningen. Kort avstand til buss og tog. 

 Biblioteket Brandbu 
Kan få til forskjellig inngang og utgang. Krever litt ommøblering, men mulig å få til.  Plass til 
ett stemmeavlukke, kanskje to. Parkeringsmuligheter like ved. 

 Coop Brandbu 
Lokaler rett inn for inngangen, stort rom med «bred» inngang.  Enkelt å få til rundgang i 
lokalet. Hvis Coop bygger om før valget er ikke dette lokalet ledig.  Ved eventuell ferdig 
ombygging må vi se på om det kan være aktuelle områder i inngangspartiet til den «nye» 
Coop-butikken. Gode parkeringsmuligheter. 

 Spar Brandbu 
Ikke aktuelt, for liten plass. 

 Trivselsehuset (Frivilligsentralen), Brandbu 
Utfordrende trafikalt ifm flomsikring i Brandbu. Forhåndsstemming i lite rom, litt vanskelig 
inngang/utgang. Avhengig av annen aktivitet hvor gode parkeringsmulighetene er. 

 Andfossen handelssenter, Brandbu 
Vanskelig å få plass til noe inne i bygget.  Kan være aktuelt ute, under tak sør for midtre 
inngang (Bohus og treningssenter).  Benytte telt.  Medfører mye rigging. God parkering. 

 Granvang (Kulturskolen), Gran 
Lite egnet pga for små rom nede. Storsalen har dårlig tilgang. Få parkeringsplasser tett ved 
bygget. 

 Granstunet kjøpesenter, Gran 
Kan være et godt alternativ hvis ledige lokaler, men dette er vanskelig å forutse på 
nåværende tidspunkt. Ellers kan det være aktuelt å stå i gangen mellom apoteket og den 
tidligere bokhandelen (står tomt nå), men dette er noe mer utfordrende med tanke på 
smittevern og køordning.  God parkering. 
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 Smietorget kjøpesenter, Gran 
Benyttet plassen mellom parfymeriet og Vinmonopolet ved forrige valg.  Dette er mulig nå 
også, men noe mer utfordrende med tanke på smittevern og køordning. God parkering. 

 Sagatangen (Gamle Maxbo), Gran 
Ikke vurdert nærmere, da det er usikkert hvor lenge bygget vil være i bruk til vaksinering. 
Store lokaler og god parkering. 

 Hadeland videregående skole 
Det er nærliggende å tenke at forhåndsstemming for elever og ansatte legges til biblioteket, 
men dette avklares med skolens administrasjon.  

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
• Valgloven § 8-1, om periode for tidligstemmegivning  
• Valgloven § 8-1, om periode for forhåndsstemmegivning  
• Valgloven § 8-2 nr. 1 a, om oppnevning av stemmemottakere for forhåndsstemmegivning 
• Valgloven § 8-3 annet ledd bokstav a), om forhåndsstemmegivning i helse- og sosialinstitusjoner 
• Valgloven § 8-3 nr 2 bokstav b om forhåndsstemming der valgstyret ellers beslutter at det skal 
mottas forhåndsstemmer 
• Valgloven § 8-3 (6) om ambulerende stemmegivning  
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Oppnevning av stemmemottakere er delegert til rådmannen; se valgstyrets reglement, punkt 4-4.  
 
Økonomi 
Hvis forhåndsstemming blir gjennomført som foreslått i innstillingen, vil den direkte økonomiske 
konsekvensen være kostnader til noe innleie av bemanning og avlønning av stemmemottakere 
utenfor normal arbeidstid, ca 170 dagsverk. Fordelingen mellom bruk av eget personale og ekstra 
bemanning gjennom midlertidige engasjementer er ikke avklart på nåværende tidspunkt, men 
estimerte innleide dagsverk kan regnes om til ca. 300 000 kroner. Det kan også bli kostnader til 
husleie, utstyr m.m. anslagsvis 50 000 kroner. Dette dekkes av budsjettmidlene som er avsatt til 
valgavvikling.  
 
Bemanning 
Med det opplegget som er skissert vil det være behov for mer bemanning som er dedikert kun til 
forhåndsstemming. Rådmannen tenker å løse dette med en kombinasjon av omdisponering av egne 
mannskaper og innleie av ekstra bemanning. Vi har færre interne ressurser å spille på og arbeid med 
stemmemottak vil medføre redusert kapasitet, produktivitet og tilgjengelighet i de enhetene som 
avgir personalressurser.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Innenfor valglovens bestemmelser er det valgstyret som avgjør steder og tidspunkt for 
forhåndsstemmegivningen. Rådmannen anbefaler at forhåndsstemmegivningen gjennomføres som 
beskrevet i rådmannens innstilling: 
 
Valgstyret vedtar følgende forhåndsstemmegivning for Stortingsvalget og sametingsvalget 2021: 

1. Tidligstemmegivning finner sted i resepsjonen i Gran rådhus fra og med torsdag 01.07.2021 
til og med mandag 09.08.2021, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde 
ledd. 

2. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven § 8-3 nr 2 b, finner sted på Marienlyst, Annekset, Jaren 
fra og med tirsdag 10.08.2021 til og med fredag 10.09.2021, mandag til fredag kl 0900 til 
1500. I tillegg holdes langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra og med 30.08.2021 til og 
med 09.09.2021. Det blir også åpent på lørdager følgende datoer: 

 lørdag 21.08.2021 kl 1000 til 1600 

 lørdag 28.08.2021 kl 1000 til 1600 

 lørdag 04.09.2021 kl 1000 til 1600 

3. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på Brandbu bibliotek: 

 lørdag 21.08.2021 kl 1000 til 1400 

 lørdag 28.08.2021 kl 1000 til 1400 

 lørdag 04.09.2021 kl 1000 til 1400 

4. Det holdes forhåndsstemmegivning på Smietorget kjøpesenter: 

 lørdag 21.08.2021 kl 1000 til 1600 

 lørdag 28.08.2021 kl 1000 til 1600 

 lørdag 04.09.2021 kl 1000 til 1600 

5. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på Hadeland videregående skole: 

 fredag 27.08.2021 kl 1000 til 1400 

6. Det holdes forhåndsstemmegivning i følgende institusjoner, jf. valgloven § 8-3 nr 2 a: 

 Marka helse- og omsorgssenter 

 Skjervum helse- og omsorgssenter 

 Fagertun sykehjem 

 Granhøi alderspensjonat 

Forhåndsstemmegivning i institusjoner foregår fra og med mandag 30.08.2021 til og med 
fredag 03.09.2021. Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte 
institusjonene. 

7. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til fredag 10.09.2021 kl 1000.  
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8. Forslag til frister for ambulerende stemmegivning og forhåndsstemmegivning for velgere 
som er i Covid 19-karantene og isolasjon,  legges fram for valgstyret som egen sak når 
stortinget har behandlet forslaget til midlertidige endringer i valgloven. 

 
Etter en helhetlig vurdering av mulige stemmesteder og de smittevernhensyn som vi må ta høyde 
for, er rådmannens anbefaling å konsentrere forhåndsstemmingen til noen steder hvor vi kan få til en 
trygg avvikling. I stedet for Gran rådhus, anbefales Marienlyst som hovedlokasjon for hele 
forhåndsstemmeperioden. I tillegg anbefales å arrangere forhåndsstemmedager på biblioteket i 
Brandbu, Smietorget kjøpesenter og Hadeland videregående skole. 
 
Når det gjelder Bjoneroa ser rådmannen at vi er best tjent med å utnytte den kapasiteten som finnes 
ved avvikling av ordinært valgting og at det ikke vurderes som nødvendig å arrangere et eget 
forhåndsvalg lokalt. De fra Bjoneroa som måtte ha behov for å forhåndsstemme må belage seg på å 
oppsøke en av lokasjonene på østsiden av Randsfjorden. For framtiden kan det være aktuelt å 
vurdere Bjoneroa som forhåndsstemmested dersom valgtingkretsen legges ned. Det blir en 
helhetsvurdering om vi er tjent med å opprettholde valgting, med de ressursene det krever, eller om 
vi kan få til forhåndsstemming som et alternativ. Det er i sum mindre ressurskrevende, men 
rådmannen går ikke videre med denne anbefalingen i denne omgang. 
 
Rådmannen tar høyde for å gjennomføre lovpålagt institusjonsstemming på samme måte som før, 
man har også vurdert å gjøre dette etter samme prinsipper som ambulerende stemmegiving. Det kan 
være hensiktsmessig å gjøre stemmemottak på pasientenes rom framfor å sette opp et valgavlukke. 
 
Det er lagt vekt på å gjøre forhåndsstemming tilgjengelig i helger. Det er mulig å tenke mange 
alternative kombinasjoner av stemmesteder og åpningstider. Det kan være verdt å vurdere om 
Smietorget og biblioteket i Brandbu skal ha noe åpning på hverdager. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Forhåndsstemmegivningen annonseres i lokalavisen, på kommunens hjemmeside og i sosiale medier. 
Det vil bli satt opp oppslag ved det enkelte stemmelokale og ved rådhuset. Andre 
kommunikasjonskanaler vil også bli benyttet. Forhåndsstemmegivning i helse- og 
omsorgsinstitusjoner kunngjøres både med oppslag og informasjon via institusjonens ledelse. Frist 
for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning, kunngjøres i god tid. Valgstyrets 
vedtak sendes rektor ved Hadeland videregående skole. Valgadministrasjonen kontakter ansatte ved 
skolen og biblioteket for å sikre best mulig samarbeid om planlegging, informasjon og tilrettelegging 
for forhåndsstemmegivningen ved HVS, herunder sørge for at elevene får god informasjon om 
muligheten for å avgi stemme. 
 

 
Dato: 26. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


