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SAMMENDRAG: 
Valgdag ved stortings- og sametingsvalget 2021 er fastsatt til mandag 13. september. Det 
foreslås at det som tidligere år også holdes valg søndag 12. september.   
         
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Valgdag: 
Valgloven § 9-2 (1) lyder: 
«Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag.» 
 
I statsråd 6. mars 2020 er valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 fastsatt til 
mandag 13. september 2021. 
 
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal 
holdes valg også søndag 12. september 2021, jfr. valgloven § 9-2 (2). 
 
Gausdal kommune har tidligere holdt valg over 2 dager. 
 
Muligheter for stemmegivning ved tidligere valg: 
 

- Tidligstemming: Velgere som ikke kan stemme i forhåndsstemmeperioden eller på 
valgtinget, skal få anledning til å henvende seg til kommunen for å stemme i 
tidligstemmeperioden. I 2019 var dette i perioden 01.07.19 – 09.08.19. 

 
- Forhåndsstemming: Vanlig forhåndsstemming var i 2019 i perioden 10.08.19 – 

06.09.19. Forhåndsstemming ble gjennomført ved kommunens servicetorg, Granheim 
lungesykehus, Follebutunet og Forsettunet.  
 

- Ambulerende stemmegivning: Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke 
kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemmegivning, kan etter henvendelse til 



  
 
 

  
 
 

 

kommunen få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. I 2019 foregikk 
ambulerende stemmemottak fra tirsdag t.o.m. torsdag siste uke før valget. 
 

- Forhåndsstemme i annen kommune eller i utland: Det er også anledning til å avgi 
forhåndsstemme i annen kommune eller i utlandet. Stemmen blir da sendt til 
hjemkommunen. 

Gausdal kommune har ved siste to valg hatt tre stemmekretser: Østre Gausdal, Vestre Gausdal 
og Svatsum. 
 
Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 var åpningstidene i valglokalene slik: 
Søndag 
15.00 – 18.00 i samtlige stemmekretser. 
Mandag 
Østre Gausdal krets: 10.00 – 18.00. 
Vestre Gausdal krets: 10.00 – 18.00. 
Svatsum krets: 10.00 – 15.00. 
 
Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien. 
Utdrag fra infobrev fra Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet: 
«Stortings- og sametingsvalget i 2021 skal holdes 13. september, og kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med å forberede gjennomføringen av 
valget. Ifølge helsemyndighetene kan covid-19 pandemien vare i flere år, og vi må derfor 
være forberedt på at viruset kan blusse opp nasjonalt og lokalt før og under valget. Dette vil 
bety at valggjennomføringen vil kunne bli mer krevende enn normalt. 
 
Departementet har nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for å forberede smitteverntiltak 
knyttet til valggjennomføringen i 2021. Arbeidsgruppen har både valgfaglig og helsefaglig 
bakgrunn. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid før sommeren, og skal innen utgangen av 2020 
kartlegge hvordan en vedvarende epidemi vil påvirke valggjennomføringen, og hvordan vi 
best kan løse utfordringene det fører med seg. 
 
Departementet har også kontakt med valgmyndighetene i andre land om mulige tiltak og 
følger med på erfaringene internasjonalt. Sammenlignet med flere andre land har Norge en 
lang forhåndsstemmeperiode som gjør det mulig å gjennomføre valg på en trygg måte, også 
dersom det oppstår lokale og nasjonale smitteutbrudd. Vi har også tid til å forberede oss på 
en god måte. 
 
Det er viktig at hver enkelt kommune forbereder seg på å kunne gjennomføre stortingsvalget, 
uavhengig av dagens smittenivå i kommunen. Når arbeidsgruppen kommer med sine 
vurderinger, vil departementet sende ut mer informasjon til kommunene. Men kommunene må 
allerede nå begynne å tenke på hvordan de dimensjonerer valggjennomføringen i sin 
kommune, både med tanke på hvor store stemmekretsene bør være, hvilke lokaler som kan 
være egnet og om kommunen skal ha todagersvalg. I tillegg må kommunene ta høyde for at 
det kan være nødvendig med smitteverntiltak i lokalene og økt bemanning.» 
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
Kommunen har tidligere holdt valg over to dager, og det foreslås at det også ved stortings- og 
sametingsvalget 2021 holdes valg både søndag og mandag. 
 
Valggjennomføring er både kostnads- og ressurskrevende, og antall valgdager vil selvsagt 
påvirke ressursbehovet. Med tanke på uvissheten rundt den pågående covid-19 pandemien 
anses det allikevel hensiktsmessig å videreføre to valgdager ved valget i 2021. 
 
God tilgjengelighet til både forhåndsstemming og stemmegivning på valgtinget øker 
muligheten for større valgdeltagelse. Det vil også i forbindelse med stortings- og 
sametingsvalget i 2021 bli åpnet for et bredt tilbud knyttet til forhåndsstemming.  
 
Valglokalenes åpningstider foreslås videreført fra kommune- og fylkestingsvalget 2019.  
Det foreslås en videreføring av tre stemmekretser; Østre Gausdal, Vestre Gausdal og 
Svatsum. Videre foreslås at samme valglokaler benyttes som ved tidligere valg.  
 
Alle som oppsøker et stemmelokale skal være trygge på at smittevernet blir ivaretatt. 
Eventuelle smitteverntiltak og organisering av lokalene vil bli nøye vurdert sammen med 
blant annet helsepersonell, ut fra den reelle smittesituasjonen høsten 2021. Dersom det skulle 
vise seg å bli behov for smitteverntiltak som ikke kan ivaretas i de valgte valglokalene, kan 
alternative lokaler vurderes. Det foreslås at valgstyret gis fullmakt til å fatte beslutninger om 
eventuelle ekstraordinære smitteverntiltak med bakgrunn i helsefaglige råd, herunder bruk av 
alternative lokaler og endring av åpningstid. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
1. Ved stortings- og sametingsvalget 2021 holdes valgting søndag 12. september og 

mandag 13. september. 

2.   Det avholdes valg ved følgende tre stemmekretser: 
 Østre Gausdal 

- Valglokale: Gausdal administrasjons- og kommunehus. 
 Vestre Gausdal 

- Valglokale: Forset grendahus. 
 Svatsum 

- Valglokale: Svatsum skole. 

 
3.  Stemmelokalene har følgende åpningstider: 
 Søndag 
 15.00 – 18.00 i samtlige stemmekretser. 
 Mandag 



  
 
 

  
 
 

 

 Østre Gausdal krets: 10.00 – 18.00. 
 Vestre Gausdal krets: 10.00 – 18.00. 
 Svatsum krets: 10.00 – 15.00. 

  
4.  Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 

forhåndsstemmegivningen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget 
i tråd med valgloven og valgforskriftens bestemmelser som f.eks: 
 Utlegging av manntallet. 
 Oppnevning av stemmemottakere og personer til å prøve 

forhåndsstemmegivninger og stemmesedler. 
 Valg av stemmestyrer. 
 Delegering av myndighet til å godkjenne/forkaste tvilsomme stemmesedler. 
 Fatte beslutninger om eventuelle ekstraordinære smitteverntiltak med bakgrunn i 

helsefaglige råd, herunder bruk av alternative lokaler og endring av åpningstid for 
stemmelokalene. Slike beslutninger bør fattes før valgkortene skrives ut. 

 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 81/20 den 18.11.2020. 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt  
 
Innstilling: 
 

1. Ved stortings- og sametingsvalget 2021 holdes valgting søndag 12. september og 
mandag 13. september. 

2.   Det avholdes valg ved følgende tre stemmekretser: 
 Østre Gausdal 

- Valglokale: Gausdal administrasjons- og kommunehus. 
 Vestre Gausdal 

- Valglokale: Forset grendahus. 
 Svatsum 

- Valglokale: Svatsum skole. 

3.  Stemmelokalene har følgende åpningstider: 
 Søndag 
 15.00 – 18.00 i samtlige stemmekretser. 



  
 
 

  
 
 

 

 Mandag 
 Østre Gausdal krets: 10.00 – 18.00. 
 Vestre Gausdal krets: 10.00 – 18.00. 
 Svatsum krets: 10.00 – 15.00. 

  
4.  Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 

forhåndsstemmegivningen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget 
i tråd med valgloven og valgforskriftens bestemmelser som f.eks: 
 Utlegging av manntallet. 
 Oppnevning av stemmemottakere og personer til å prøve 

forhåndsstemmegivninger og stemmesedler. 
 Valg av stemmestyrer. 
 Delegering av myndighet til å godkjenne/forkaste tvilsomme stemmesedler. 
 Fatte beslutninger om eventuelle ekstraordinære smitteverntiltak med bakgrunn i 

helsefaglige råd, herunder bruk av alternative lokaler og endring av åpningstid for 
stemmelokalene. Slike beslutninger bør fattes før valgkortene skrives ut. 

 
 


