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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Forhåndsstemmegivning 

 

Rådmannens innstilling: 
Valgstyret vedtar følgende forhåndsstemmegivning for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 

1. Tidligstemmegivning finner sted på kommunetorget i Gran rådhus fra mandag 01.07.2019 og 
fram til 10.08.2019, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde ledd. 

2. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven kapittel 8, finner sted på kommunetorget i Gran 
rådhus fra mandag 12.08.2019 til fredag 06.09.2019, mandag til fredag kl 0800 til 1500. 
Kommunetorget holder i tillegg langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra 26.08.2019 til 
05.09.2019. 

3. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på bibliotekene og videregående skole: 

 lørdag 24.08.2019 på Brandbu bibliotek kl 1000 til 1400 

 fredag 30.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 lørdag 31.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 onsdag 04.09.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

4. 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 mandag 02.09.2019 til torsdag 05.09.2019. 
Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte institusjonene. 

5. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til onsdag 04.09.2019 kl 1200. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 

Saksgang Møtedato 
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Valgloven av 28.06.2002 Nei 
Valgforskriften av 02.01.2003 Nei 
Valghåndboka 2019 Nei 
 
 

Oppsummering 
Valgstyret fikk orientering om valgadministrasjonens foreløpige plan for forhåndsstemmegivning, i 
valgstyrets møte 29.11.2019. Opplegg for tidligstemmegivning og ordinær forhåndsstemmegivning 
følger samme mønster som ved forrige valg. Valgstyret fastsetter når - og hvor det skal mottas 
forhåndsstemmer i kommunen. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgstyret bestemmer steder og tidspunkt for forhåndsstemmegivningen. 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 forhåndsstemme-
givningen foregå senere enn siste fredagen før valgdagen. 
 
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 kommunetorget. Tidligstemmegivningen er en forenklet stemmeordning 
for velgere som ikke har anledning til å avgi stemme innenfor ordinær forhåndsstemmeperiode eller 
stemme på valgdagen. I juli er kommunetorget åpent fra kl 1000 til 1400. Det er naturlig at 
tidligstemming tilbys i hele kommunetorgets åpningstid i juli. 
 
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. 
 
Kommunestyret bestemte som del av vedtak i K-sak 87/16 at:  
 

«...Det skal tilrettelegges for forhåndsstemmegivning på Hadeland videregående skole.  
Dette for å sikre deltakelse fra ungdommen. ...»  
 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak ble det gjennomført forhåndsstemmegivning ved Hadeland 
videregående skole (HVS) ved valget i 2017. Valgadministrasjonen samarbeidet med ansatte ved 
skolen og biblioteket om tilretteleggingen for - og planleggingen av forhåndsstemmegivningen ved 
HVS, og la herunder til rette for at elevene skulle få god informasjon om muligheten. Erfaringene var 
likevel de samme som da det ble tilbudt forhåndsstemmegivning ved videregående skoler i 2007. På 
grunn av at forhåndsstemmeperioden faller sammen med den ekstra hektiske perioden rundt 
skolestart har skolens ansatte begrenset kapasitet til å følge opp informasjonsarbeidet ovenfor 
elevene. Blant elever på videregående skole er det dessuten et mindretall som har stemmerett ved 
valg. Blant de av elevene som hadde stemmerett var det få som var kjent med muligheten for å avgi 
forhåndsstemme i 2017. Dette viser at informasjonsarbeidet må forsterkes ytterligere. 
Gjennomføring av forhåndsstemmegivning på HVS i tilknytning til forhåndsstemmegivningen på 
biblioteket utvider stemmemulighetene både for elever og øvrige innbyggere. 
 
Valgadministrasjonen har kontaktet Hadelands Videregående skole for å forsøke å unngå skolevalg 
på samme dato som forhåndsstemmingen. Datoen for skolevalg ved HVS i 2019 er ikke bestemt 
ennå. Valgadministrasjonen er kjent med at skolene selv bestemmer datoen for skolevalg, og at de i 
2019 kan holde skolevalg i perioden 26. august til 4. september.  
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
• Valgloven § 8-3 annet ledd bokstav a), om forhåndsstemmegivning i helse- og sosialinstitusjoner  
• Valgloven § 8-1, om periode for forhåndsstemmegivning  
• Valgloven § 8-1, om periode for tidligstemmegivning  
• Valgloven § 8-3 (6) om ambulerende stemmegivning  
• Valgloven § 8-2 nr. 1 a, om oppnevning av stemmemottakere for forhåndsstemmegivning 
 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Oppnevning av stemmemottakere er delegert til rådmannen; se valgstyresak 1/113.  
 
 
Økonomi 
Hvis forhåndsstemming blir gjennomført som foreslått i innstillingen, vil den direkte økonomiske 
konsekvensen være kostnader til stemmemottakere utenfor normal arbeidstid, ca. 40 000 kroner. 
Dette dekkes av budsjettmidlene som er avsatt til valgavvikling. Arbeidet med forsterket satsing på 
informasjon dekkes også innenfor budsjettrammen. 
 
 
Bemanning 
Forhåndsstemmegivning foregår i hovedsak på kommunetorget i Gran rådhus, innenfor rådhusets 
åpningstid. Erfaring fra tidligere er at andelen som forhåndsstemmer øker for hvert valg. 
 
Bemanningen av stemmemottak i rådhusets åpningstid medfører redusert kapasitet, produktivitet og 
tilgjengelighet i de enhetene som avgir stemmemottakere. Dette gjelder både for stemmemottak i 
kommunetorget og eksternt – på institusjoner og ambulerende stemmemottak. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

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 kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 
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1. Tidligstemmegivning finner sted på kommunetorget i Gran rådhus fra mandag 01.07.2019 og 
fram til 10.08.2019, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde ledd. 

2. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven kapittel 8, finner sted på kommunetorget i Gran 
rådhus fra mandag 12.08.2019 til fredag 06.09.2019, mandag til fredag kl 0800 til 1500. 
Kommunetorget holder i tillegg langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra 26.08.2019 til 
05.09.2019. 

3. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på bibliotekene og videregående skole: 

 lørdag 24.08.2019 på Brandbu bibliotek kl 1000 til 1400 

 fredag 30.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 lørdag 31.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 onsdag 04.09.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

4. 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 mandag 02.09.2019 til torsdag 05.09.2019. 
Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte institusjonene. 

5. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til onsdag 04.09.2019 kl 1200. 

 
Rådmannen vurderer at forhåndsstemmegivningen bør foregå på samme steder som tidligere år så 
lenge dette har vist seg å fungere bra. Det gir forutsigbarhet for velgerne og vil antakelig bety at flere 
velger å avgi forhåndsstemme. Lørdagene på bibliotekene er derfor beholdt. Rådmannen vurderer 
også at det er fornuftig å legge en ekstra dag for forhåndsmottak av stemmer på Hadeland 
Videregående skole i skolens åpningstid, til biblioteket. Dette utvider elevenes mulighet til å avgi 
stemme, samtidig som andre innbyggere også får utvidet mulighet til å avgi forhåndsstemme. 
Rådmannen foreslår onsdag 4. september som en ekstra stemmedag i skolens åpningstid. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Forhåndsstemmegivningen annonseres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside og facebook-
side. 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: 12. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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