
RÅDET FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 

Høstens stortings- og sametingsvalg avholdes den 12. og 13. september.  

Åpningstidene for valgtinget blir som ved tidligere valg: 

- Søndag 15 – 18 alle kretser. 

- Mandag 10 – 18 Østre og Vestre Gausdal. 

- Mandag 10 – 15 Svatsum. 

-  

Hvor kan man stemme? 

 

Tidligstemme 

Det vil bli muligheter til å tidligstemme i perioden 1. juli til 9. august ved kommunens 

servicetorg. 

 

Forhåndsstemmer 

Forhåndsstemmeperioden vil i år foregå ved biblioteket i bibliotekets åpningstider i 

tidsrommet 10. august til 10. september. Det vil også bli muligheten til å avgi 

forhåndsstemme lørdag 4. september 10-16. 

 

Det vil bli muligheten til å avgi forhåndsstemme ved institusjonene på følgende tidspunkt: 

- Follebutunet:  Onsdag 1. september kl. 10.00 – 13.00 

- Granheim Lungesykehus: Onsdag 1. september kl. 14.00 – 15.30. 

- Forsettunet: Torsdag 2. september kl. 12.00 – 15.00. 

De som bor ved institusjonen, kan også få avgi stemme på eget rom.  

 

Hjemmestemming 

Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan etter 

søknad til valgstyret, få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Det er tilstrekkelig med 

telefonisk henvendelse.  

 

Stemmelokaler 

Valglokalene er tilrettelagt for funksjonshemmede, både ved fysisk utforming og med 

blindeskrift. Det er også anledning til å få hjelp ved stemmegivning.  Er det noen som har 

store utfordringer med å komme seg ut av bilen, kan stemmegivning gjøres på utsiden av 

valglokalet.  

 

Annonsering og bekjentgjøring av valget 

Tider og steder for å kunne avgi stemme ved høstens valg vil bli publisert på kommunens 

hjemmeside, lokalavisen GD, plakater ved institusjonene, venneforeningene ved Forsettunet 

og Follebutunet og med hjelp av kommunens hjemmetjeneste. 

 

 



Endringer fra tidligere valg. 

Valgkort sendes i år kun ut elektronisk.  

Det er ikke noe krav om at velgeren skal ha med seg valgkortet når de skal stemme. 

Valgkortet gir informasjon til velgeren, og letter jobben for valgfunksjonærene med tanke på 

identifisering og å søke opp velgeren i manntallet. 

 

Valgloven åpner nå opp for at velgere som på grunn av psykisk eller fysisk 

funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, selv kan peke ut en hjelper som skal bistå 

vedkommende uten at en valgfunksjonær er tilstede i valgavlukket. 

 

Pandemi. 

Det er utarbeidet en egen smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19 

utbruddet. 

 

Vi vil samarbeide med smittevernledelsen i kommunen for å få råd om bruk av 

smittevernutstyr for valgfunksjonærene, og med tanke på smittevern i og utenfor 

valglokalene slik som avlukker, kulepenner, renhold, køer osv. 

 

 

 

 

 


