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Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager 

 

Rådmannens innstilling: 
Valgtinget for stortingsvalget 2021 holdes søndag 12. og mandag 13. september. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Stortingsvalget og sametingsvalget 
2021 – fastsetting av valgdag, brev av 03.08.2020 

Nei 

Valgprotokoller for valgstyret kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 Nei 
Saksutredning og vedtak i valgstyre-sak 11/19 møtet 10.10.2019: Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019 – Evaluering 

Nei 

Saksutredning og vedtak i valgstyre-sak 4/17, møtet 02.11.2017: Stortings- og 
sametingsvalget 2017 – Evaluering 

Nei 

Valgloven av 28.06.2002 og valgforskriften av 02.01.2003 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må selv beslutte om det skal holdes valgting søndag 12. i tillegg til mandag 13. 
september 2021. Vedtaket må treffes senest sammen med budsjettvedtaket for 2021. Rådmannen 
anbefaler at det holdes todagersvalg i samsvar med tidligere praksis i kommunen. Alternativene er 
å holde valg kun på mandag i alle eller enkelte av stemmekretsene. Vurdering av antall 
stemmekretser er ikke del av denne saksutredningen og må eventuelt bestilles som egen 
saksutredning. Saksutredning om forhåndsstemmegivning legges fram for valgstyret vinteren 2021. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må i forkant av stortingsvalget 2021 avgjøre om kommunen skal holde én eller to 
dagers valgting, jf. valgloven § 9-2 (2). Gran kommune har lang praksis med å holde valgting både 
søndag og mandag. 

Saksgang Møtedato 
Valgstyret  03.09.2020 
Gran ungdomsråd             
Eldrerådet             
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

           

Kommunestyret 16.09.2020 
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Denne saken gjelder kun valgting. Sak om forhåndsstemmegivning, tider og steder, legges fram for 
valgstyret vinteren 2021. I saksutredningen må behov for- og tilgang til forhåndsstemmegivning 
vurderes i sammenheng med tilgangen til valgtinget og antall valgdager vedtatt av kommunestyret (i 
denne saken), slik at kommunen samlet sikrer et godt, tilgjengelig og fleksibelt stemmetilbud til 
velgerne. 
 
Vedtak med beslutning om kommunen skal holde todagersvalg i 2021 må treffes senest sammen 
med at kommunestyret vedtar budsjettet for 2021. Fordi vedtak om antall valgdager har betydning 
for senere vedtak om åpningstidene på valgtinget anbefales det at førstnevnte vedtak treffes senest i 
kommunestyremøtet 29.10.2020. Vedtaket om antall valgdager har også betydning for 
saksutredninger om valg av stemmestyrer samt godtgjørelse til disse, og for rekruttering av 
valgfunksjonærer. 
 
Åpningstidene for valgtinget vedtas av valgstyret i egen sak høsten 2020 etter at kommunestyret har 
vedtatt antall valgdager. Som del av den saksutredningen vil valgadministrasjonen vurdere om 
åpningstidene på valgtinget bør utvides slik at valglokalene stenger kl. 2100 på mandag for å øke 
tilgjengeligheten for velgerne samtidig som vi tilpasser oss nasjonal medias kommunikasjon av 
åpningstider. 
 
Valgdeltakelsen er normalt høyere ved stortingsvalg enn ved kommunevalg. Valgprotokollen for 
valgstyret ved stortingsvalget i 2017 og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 viser følgende 
fordeling av antall stemmegivninger søndag og mandag ved forrige valg: 
 

Fordeling av valgtingsstemmegivninger søndag og mandag ved stortingsvalget 
2017 og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
 

Stemmekrets Kryss i manntall 2017 Kryss i manntall 2019 

Søndag Mandag Søndag Mandag 

Jaren 557 696 402 666 

Gran 475 576 423 549 

Vestre Gran 387 485 352 437 

Brandbu 814 897 642 932 

Bjoneroa 81 109 74 91 

Sum 2 314 2 763 1 893 2 675 

 
 

Fordeling valgting og forhåndsstemmegivning ved stortingsvalget 2017 
og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
 

 2017 2019 

Sum stemmegivninger valgting 5 077 4 568 

Sum forhåndsstemmegivninger 2 900 2 435 

Totalt 7 977 7 003 

 
 
Valgloven ble endret med virkning fra 1. juli 2016: Forslag om å holde valgting på søndag før 
valgdagen kan ikke lenger vedtas av et mindretall i kommunestyret. 
 
Det følger av valgloven § 9-2 (2) at vedtak om todagersvalg ikke behøver å omfatte alle kommunens 
stemmekretser. Det er mulig å holde todagers valg i noen kretser og valg kun på mandag i andre, 
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men det er ikke lov å holde valg kun på søndag. Valgdagen mandag er obligatorisk, jf. valgloven § 9-2 
(1). I Gran kommune bor det mange pendlere som benytter seg av muligheten til å avgi stemme på 
søndag. Valgting på søndag kan også være en fordel for studenter og andre som ikke har mulighet til 
å stemme mandag, og som ikke har avgitt forhåndsstemme. Tilretteleggingen for forhånds-
stemmegivning og hvordan denne er kommunisert har betydning for hvor mange som velger å avgi 
stemme på valgtinget. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 besluttet valgstyret å øke 
forhåndsstemmetilbudet i kommunen ved å åpne for forhåndsstemmemottak på to av kommunens 
handelssteder. 
 
Valgadministrasjonen har drøftet muligheten for å redusere antall valgtings-stemmekretser ved at 
den eller de stemmekretsene som har færrest stemmeberettigede slås sammen med en annen krets 
eller andre kretser. Slike endringer er ikke utredet i denne saken, men kan eventuelt bestilles av 
kommunestyret som en egen saksutredning. Se punktet Vurdering og alternative løsninger. 
 
Det er viktig med god kommunikasjon ovenfor velgerne, herunder å gjøre velgerne oppmerksom på 
at både forhåndsstemmegivning og stemmegivning på valgtinget er åpne for alle kommunens 
innbyggere uavhengig av hvor en er registrert bosatt i kommunen. Det vil si at en innbygger kan velge 
å benytte det forhåndsstemmestedet eller valgtingsstemmestedet som er mest praktisk. 
  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven av 28.06.2002, Valgforskriften av 02.01.2003 
 

§ 9-2.Fastsetting av valgdag 

(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag. 

(2) Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal 
holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. 

 
 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen. Antall valgdager må vedtas i forkant av hvert valg. 
 
Økonomi 
Antall valgdager påvirker kostnadene til valggjennomføring, hovedsakelig gjennom utgiftene til 
godtgjørelse/lønn til stemmestyrer og valgfunksjonærene i stemmekretsene. Dette er noe av 
grunnen til at vedtaket etter valgloven skal fastsettes senest samtidig med budsjettvedtaket for 
valgåret. Det vil bli lagt fram egne saker for valgstyret om valg av stemmestyrer og om godtgjørelse 
til disse, jf. punktet Bemanning. Vedtaket om godtgjørelse sluttbehandles i kommunestyret og vil ha 
betydning for økonomien. Valgstyrets vedtak om åpningstider, senere høsten 2020, vil påvirke 
vaktinndelingen og hvor mange timer den enkelte må jobbe under valggjennomføringen. 
Valgadministrasjonen anslår at kommunen vil kunne spare mellom en tredjedel og en fjerdedel av 
kostnadene til godtgjørelse/lønn og bevertning til stemmestyrer og valgfunksjonærer ved å ha 
valgting kun på mandag, det vil si et beløp i størrelsesordenen kr 70 000 til 100 000, men beløpet er 
usikkert. 
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Bemanning 
Tidligere antall stemmestyremedlemmer og valgfunksjonærer har vært basert på Gran kommunes 
praksis med å holde todagersvalg. Valg av nye stemmestyremedlemmer må være vedtatt i valgstyret 
senest i begynnelsen av desember for å sikre nødvendig opplæring og fremdrift i valgarbeidet. 
Mannskapsbehovet og inndelingen av vaktene avhenger som nevnt av hvilke stemmetider 
(åpningstider) valgstyret vedtar senere høsten 2020. Rolle- og oppgavefordelingen mellom 
stemmestyremedlemmene og valgfunksjonærene påvirker det totale mannskapsbehovet, og vil bli 
vurdert av valgadministrasjonen - og drøftet med valgstyret før personene velges/rekrutteres høsten 
2020, med sikte på mer fleksibel bruk av mannskapet. 
 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at det holdes todagersvalg i Gran kommune, søndag 12. og mandag 13. 
september 2021, slik det følger av innstillingen i saken. 
 
Alternative vedtak kan være: 

 å vedta å holde valg kun mandag i alle stemmekretser 

 å vedta å holde valg kun mandag i enkelte av stemmekretsene og todagers valg i de andre 

 å utsette vedtak om antall valgdager til kommunestyremøtet 29.10.2020 og samtidig be 
rådmannen utrede fordeler og ulemper ved å gjennomføre én eller todagers valg 

 å utsette vedtak om antall valgdager til kommunestyremøtet 29.10.2020 og samtidig bestille 
en utredning om endringer i antall stemmekretser 

 å vedta innstillingen og i tillegg bestille en utredning om endringer i antall stemmekretser 
 
Rådmannens kommentar til alternativene 
Rådmannen mener todagersvalg gir best tilrettelegging for stemmegivningen, spesielt for 
kommunens pendlere, studenter og andre som ikke kan avgi stemme på mandag og som ikke har 
forhåndsstemt. Alternativet med valgting kun mandag 13. september er ikke utredet nærmere i 
denne saken, da kommunen har lang praksis med å holde todagersvalg. Dersom kommunestyret 
ønsker et alternativt vedtak, anbefaler rådmannen at beslutningen om eventuelt todagersvalg 
utsettes, og at det legges fram en ny saksutredning til kommunestyret til møtet 29.10.2020, med en 
redegjørelse for fordeler og ulemper ved alternativene, herunder økonomiske konsekvenser, 
hensynet til tilgjengelighet for velgerne, korrekt og sikker valggjennomføring, bemanning og 
valgmedarbeidernes arbeidssituasjon, kommunikasjon. 
 
Selv om valgstyret og valgadministrasjonen legger stor vekt på god kommunikasjon ovenfor velgerne 
vil endringer i praksis alltid kunne medføre noen ulemper og misforståelser. Erfaring har vist at noen 
velgere vil forholde seg til den praksisen de har vært vant til og ikke oppfatte eller søke informasjon 
om vedtatte endringer. Dette er en ekstra grunn til at endringer som gjennomføres på valgområdet 
bør vurderes grundig. 
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Rådmannen har over pekt på muligheten for å redusere antall stemmekretser for valgtinget. Antall 
stemmekretser må blant annet sees i sammenheng med tilbud om forhåndsstemmegivning. En 
utredning av valgtingsstemmekretsene er som sagt ikke del av denne saken. Det er opp til 
kommunestyret å eventuelt bestille en slik utredning. Kommunestyret kan vedta slik bestilling som et 
alternativ til innstillingen, slik at vedtak om antall valgdager utsettes til eventuell endring av antall 
stemmekretser er vedtatt. Kommunestyret kan også bestille en slik utredning som et tillegg til 
innstillingen. I en sak om antall stemmekretser må eventuelt også økonomiske – og andre 
konsekvenser belyses på samme måte som nevnt over. Etter valgloven § 9-3 (1) må kommunen 
informere sentral matrikkelmyndighet om endringer i valgtingsstemmekretsene innen 31. mars i 
valgåret. Av praktiske hensyn og fordi vedtaket har stor betydning for andre saksutredninger og 
vedtak anbefaler rådmannen at slik eventuell sak behandles i kommunestyret senest 29.10.2020. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar antall valgdager innen utgangen av oktober, slik at 
beslutningen er tatt før valgstyret velger stemmestyrer og valgfunksjonærer, og før valgstyret og 
kommunestyrer vedtar eventuelle endringer i godtgjørelse til stemmestyrer og valgfunksjonærer. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtaket gjøres kjent gjennom annonsering og oppslag i tilknytning til valggjennomføringen. 
 

 
Dato: 21. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 


