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Stortingsvalget 2021 - Stemmesteder for valgtinget 

 

Rådmannens innstilling: 
Valgstyret vedtar følgende stemmesteder for valgtinget, for Stortingsvalget 2021:  

 Jaren   – Marienlyst, annekset 

 Gran   – Trintom skole, gymsalen 

 Vestre Gran  – Sanne skole, gymsalen 

 Brandbu – Brandbu barneskole, gymsalen 

 Bjoneroa  – Bjoneroa kulturbygg, gymsalen 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Valgloven av 28.06.2002 Nei 
Valghåndboka 2019 – veileder til valgloven Nei 
Valgforskriften av 02.01.2003 Nei 
Valgstyrets reglement (Politikerhåndboka kapittel 18) Nei 
 
 

Oppsummering 
Valgstyret må vedta stemmestedene for valgtinget, for Stortingsvalget 2021.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgstyret må bestemme hvor stemmegivningen skal foregå ved gjennomføringen av valgtinget, for 
Stortingsvalget 2021. 
 

 Normalt skal det være ett lokale per valgtingsstemmekrets.  

 Normalt kan det ikke være to lokaler i en krets.  

 Ved årets valg jobber direktoratet med midlertidig endringer i lov og forskrifter om valg. 
Dette må administrasjonen og eventuelt valgstyret se nærmere på når de er vedtatt. 
 

Ved forrige valg ble valgtinget gjennomført i følgende valglokaler: 
 

Saksgang Møtedato 
Valgstyret             
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Stemmekrets Valglokale i 2019 Kommentarer 

Jaren Gran rådhus, 
kantina 

Kantineområdet er brukt tidligere år. Lokalet er lite og er 
ikke egnet for å bruke ulik inngang/utganger. I tillegg kan det 
være behov for dette til hjemmetjenesten hvis vi har stort 
smittepress elle utbrudd i forbindelse med valgavviklingen. 
Rådmannen foreslår å leie lokale på Marienlyst til årets valg. 

Gran Trintom skole, 
gymsalen 

Benyttet tidligere år. Krevende med to utganger, men mulig 
for alle funksjonsfriske. Bedre å påregne økt bemanning for 
regulering av trafikk ut og inn i valglokalet. 

Vestre Gran Sanne skole, 
gymsalen 

Benyttet tidligere år. Har god mulighet for ulik 
inngang/utgang. Vil i tilfelle påvirke skolens bruk av ett 
klasserom valgdagen.  

Brandbu Brandbu 
barneskole, 
gymsalen 

Benyttet tidligere år. Er ikke godt tilrettelagt for ulik 
inngang/utgang, men kan gjennomføres for alle uten 
bevegelseshemning. Vil være bedre løsning å ha økt 
bemanning for å regulere trafikk inn/ut av valglokalet. 

Bjoneroa  Bjoneroa 
kulturbygg, 
gymsalen 

Benyttet tidligere år. God plass i lokalet og kan få til ulik 
inngang/utgang av valglokalet ved behov, alternativt styrke 
bemanning for avvikling av trafikk inn/ut av lokalet. 

 
Aktuelle alternative stemmesteder for valgtinget, ved Stortingsvalget 2021: 
 

Stemmekrets Alternative 
lokaler 

Kommentarer 

Jaren Marienlyst Annekset (Bowlingen) på Marienlyst foreslås som valgting 
lokale for Jaren stemmekrets i år, i stedet for rådhuskantina. 
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 kan enkelt tilpasses 
med rampe for å få til universell utforming. God parkering 
ved bygningen og kort avstand til kollektivtransport. 

Gran Ikke vurdert  

Vestre Gran Ikke vurdert  

Brandbu Brandbu 
ungdomsskole 

Det gamle gymsalbygget (G-fløy) kan benyttes. Vil gi 
mulighet for egen inngang med utgang på baksiden. Mindre 
gunstig for parkering. Lokalet er litt mindre enn på Brandbu 
barneskole 

Bjoneroa Ikke vurdert  

 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven av 28.06.2002, valgforskriften av 02.01.2003, valgstyrets reglement (Politikerhåndboka 
kapittel 18) 
 
Utdrag fra valgloven, § 9-3 nr 2: 
 

(2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. 
Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene 
uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger. Kommunestyret kan 
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selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det 
valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal 
holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21. 

 
Eksisterende planer 
Se oversikt over benyttede valgtinglokaler ved forrige valg 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret har vedtatt at det skal avholdes valg søndag 12. september i tillegg til mandag 13. 
september i 2021, jf. vedtak i K-sak 67/20. 
 
Valgstyret vedtok stemmetidene for valgtinget, i møtet 11.03.2021, sak 4/21 
 
Økonomi 
Leie av lokale på Marienlyst og økt behov for bemanning/innleie må antas å medføre utgifter ut over 
det som er beregnet i valgbudsjett. 
 
Bemanning 
Se økonomipunktet 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei* 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
*) Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har som oppgave å uttale seg om 
saker som skal behandles i kommunestyret. Rådmannen ser ikke behov for at de skal uttale seg til 
denne saken, da fire av lokalene er benyttet ved tidligere valg. Foreslått nytt lokale på Marienlyst er 
vurdert i forhold til universell utforming og er ansett godt tilrettelagt for dette. 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Valgstyret kan følge rådmannens innstilling eller de kan velge ulik miks av valgtinglokaler ut fra 
opplistede lokaler ovenfor. 
 
Hvis det viser seg å bli stort smittepress i Gran kommune i forbindelse med 
forhåndsstemmegivningen eller valgting avviklingen, kan det bli aktuelt å utvide/endre antallet 
lokaler og/eller åpningstider på kort varsel. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Diverse annonsering 
 

 
Dato: 25. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


