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Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Forhåndsstemming 
 

 
Valgstyret har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 4/21 
 
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 



 
 

 2 

 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 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. 

 
 


