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MØTEPROTOKOLL  
 

Valgstyret  
 
Dato: 11.03.2021 0908-0923 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 21/00016 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 

Randi Eek Thorsen, ordfører 
Pål-Arne Oulie (Sp), varaordfører 
Morten Hagen (GBL) 
Monica Gjefsen (GBL) 
Gunn Seigerud (H) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Inger Lise Stieng (Ap) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Dag-Kristian Prestkvern (GBL) 

  
Forfall:  Willy Westhagen(GBL) 
  
Fra administrasjonen: Rådmann Torbjørn Hansen, kommunalsjef stab og støtte/valgansvarlig I 

Morten Gausen, kvalitetssjef/valgansvarlig II Ellen Sagengen,  
rådgiver Eli Stigen 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 14.03.2021 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 28.01.2021  

4/21 21/00377-1 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Forhåndsstemming  

5/21 21/00056-47 
Valg av medlem/nestleder og varamedlemmer til stemmestyrene - 
Stortingsvalget 2021 
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Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 28.01.2021 ble enstemmig vedtatt. 
 
Tema/orienteringer 
Opplæringsplan for stemmestyrene v/ rådgiver Eli Stigen 
 
  



 3  

 
 

4/21 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Forhåndsstemming 
 
Arkivsak: 21/00377 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgstyret 11.03.2021 4/21 

 
 

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. 
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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. 

 
Valgstyrets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Morten Gausen 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Monica Gjefsen (GBL) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag på vegne av GBL, som tillegg til rådmannens innstilling 
og foreslås som nytt punkt 4 og dagens punkt 4 - 8 blir nytt punkt 5 - 9: 
Det holdes forhåndsstemmegivning på Andfossen handelssenter med samme åpningstider som 
Smietorget kjøpesenter. 
 
Monica Gjefsen (GBL) la fram følgende forslag på vegne av GBL: 
Ekstra kulepunkt under innstillingens punkt 6: Bjoneroa eldresenter.  
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Monica Gjefsen (GBL), på vegne av GBL, ble forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Ved votering over forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av GBL, ble forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Innstillingen med de vedtatte tilleggene ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgstyrets vedtak 11.03.2021: 
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 
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 lørdag 04.09.2021 kl 1000 til 1400 

4. Det holdes forhåndsstemmegivning på Andfossen handelssenter med samme åpningstider 
som 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 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 

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

 fredag 27.08.2021 kl 1000 til 1400 

7. 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 

 Bjoneroa eldresenter.  
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. 

8. 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.  

9. 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. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

5/21 Valg av medlem/nestleder og varamedlemmer til stemmestyrene - 
Stortingsvalget 2021 
 
Arkivsak: 21/00056 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgstyret 11.03.2021 5/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
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1. Valgstyret velger følgende til nestleder i stemmestyret i Gran krets for stortingsvalget 2021: 
Gran krets 
  

Nestleder stemmestyre Audhild Hval 

 
2. Valgstyret velger følgende varamedlemmer til stemmestyrene for stortingsvalget 2021: 

Jaren krets 
 

Vara stemmestyre Anne Guro Rækstad Øverlier 
Vara stemmestyre Eirin Haugsbakken Heggen 

 

Gran krets 
  

Vara stemmestyre Sille Katrine Antonsen 
Vara stemmestyre Marianne Orvang 

 

Vestre Gran krets 
  

Vara stemmestyre Marianne Kjekshus Haugtvedt 
Vara stemmestyre Anne Grethe Dihle Østen 

 

Brandbu krets 
  

Vara stemmestyre Hanne Elvestuen Molid 
Vara stemmestyre Ole Kristian Egge 

 

Bjoneroa 
  

Vara stemmestyre Morten Liaklev 

 
 
 
Valgstyrets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Eli Stigen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Valgstyrets vedtak 11.03.2021: 
1. Valgstyret velger følgende til nestleder i stemmestyret i Gran krets for stortingsvalget 2021: 

Gran krets 
  

Nestleder stemmestyre Audhild Hval 

 
2. Valgstyret velger følgende varamedlemmer til stemmestyrene for stortingsvalget 2021: 

Jaren krets 
 

Vara stemmestyre Anne Guro Rækstad Øverlier 
Vara stemmestyre Eirin Haugsbakken Heggen 

 

Gran krets 
  

Vara stemmestyre Sille Katrine Antonsen 
Vara stemmestyre Marianne Orvang 

 

Vestre Gran krets 
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Vara stemmestyre Marianne Kjekshus Haugtvedt 
Vara stemmestyre Anne Grethe Dihle Østen 

 

Brandbu krets 
  

Vara stemmestyre Hanne Elvestuen Molid 
Vara stemmestyre Ole Kristian Egge 

 

Bjoneroa 
  

Vara stemmestyre Morten Liaklev 

 
 
 
[Lagre]  
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