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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Forhåndsstemmegivning 
 

 
Valgstyret har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 2/19 
 
Valgstyrets behandling 21.03.2019: 
 
Kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen innledet med å orientere om notat til sak 2/19, som var 
oversendt rådmann og ordfører 21.03.2019, i forkant av møtet. Notatet gjaldt forslag til tre nye 
forhåndsstemmesteder, og presenterte mulige tillegg- og en endring i forhold til innstillingen. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Morten Gausen 
Eli Stigen 
Morten Hagen (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Anne Solstad (GBL) 
Oskar Sunde (H) 
 
Ordfører Willy Westhagen (GBL) foreslo en pause i møtet kl 0915, for at administrasjonen skulle kunne 
undersøke muligheten for å holde forhåndsstemming på Andfossen handelssenter lørdag 31. august i 
stedet for mandag 26. august som var foreslått i notatet. 
 
Møtet holdt pause fra kl 0915 til 1010, mens formannskapets møte som politisk referansegruppe for 
investeringsprosjekt 690 ble gjennomført.  
 
Etter pausen bekreftet kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen at det var mulig å gjennomføre 
forhåndsstemming på Andfossen handelssenter lørdag 31. august. 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende forslag til tillegg og endring: 
 

Tillegg - Nye forhåndsstemmesteder:  
                * Haugsbakken 5 – Dagsenteret: Onsdag 28.08.2019 kl 12-14.  
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  * Andfossen: Lørdag 31. august kl 10-16  

  * Gran handelssenter Smietorget: Lørdag 31. august kl 10-16   

Lørdag 31. august på Smietorget vedtas i stedet for lørdag 31. august på HVS/Gran bibliotek. 
 
Votering 
Ved votering over tilleggs- og endringsforslaget fra ordfører Willy Westhagen, ble forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med det vedtatte tillegget og endringen enstemmig vedtatt. 
 
Valgstyrets vedtak 21.03.2019: 
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 

 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. 

6. Det holdes forhåndsstemmegivning på følgende handelssteder:  

 Andfossen: Lørdag 31. august kl 10-16  

 Gran handelssenter Smietorget: Lørdag 31. august kl 10-16   

7. Andre nye forhåndsstemmesteder:  

 Haugsbakken 5 – Dagsenteret: Onsdag 28.08.2019 kl 12-14 

 
 


