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GJENNOMFØRING AV RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING OM KOMMUNESTRUKTUR 

 
Hjemmel:  

 
 
Styringsgruppas innstilling: 
::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja  
 

1. Gjennomføringen av den rådgivende folkeavstemningen og opptelling av stemmene 
delegeres til Valgstyret, og gjennomføringen skal følge samme rutiner og lovkrav som for 
det ordinære valget. De som er valgt til verv i forbindelse med Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget skal ha de samme vervene for den rådgivende folkeavstemningen. 

2. Mulighet for å stemme ved den rådgivende folkeavstemningen gis til de tider og på de 
steder som for kommunestyre- og fylkestingsvalget. I tillegg skal det gjennomføre 
forhåndsstemming til den rådgivende folkeavstemningen ved Hadeland videregående skole 
ved to anledninger i forhåndsstemmeperioden. Tidspunkt avtales med skolens ledelse. 

3. Gran/Lunner kommune søker Folkeregisteret om manntallet for 16 og 17 åringer for 
gjennomføring av rådgivende folkeavstemning i forbindelse med kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2015. Manntallet skal være elektronisk. 

4. Det sendes ut en oppfordring til alle landets kommuner ved Valgstyrene, om å opplyse om 
og gi mulighet for å stemme ved rådgivende folkeavstemning til de som avgir 
forhåndsstemme til Lunner kommune/Gran kommune i andre kommuner. 

5. Manntallet til kommunestyre- og fylkestingsvalget benyttes ved den rådgivende 
folkeavstemningen, og velgeren krysses av en gang for de tre valgene. I tillegg benyttes 
eget manntall for de som fyller 16 eller 17 år i 2015. 16-17-åringer gis mulighet til å 
stemme ved samme tider og på de samme stedene som for velgere til det ordinære valget, 
i tillegg til muligheten for å forhåndsstemme ved Hadeland videregående skole. 

6. Prosjektgruppa for kommunestrukturarbeidet er ansvarlige for informasjonsarbeidet rundt 
den rådgivende folkeavstemningen, med tett samarbeid med Valgstyret. 

7. Utformingen av stemmesedlene tar utgangspunkt i alternativ 3 i saksutredningen, med 
sedler for «JA» og «NEI». 

8. Kostnader knyttet til gjennomføringen belastes prosjektet for kommunestrukturarbeidet. 
 
::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja  



Side 2 av 6 
 

... Sett inn saksopplysninger under denne linja  
1. Sammendrag: 
Den 19.3.15 vedtok kommunestyrene i Gran og Lunner kommuner at det skal gjennomføres en 
rådgivende folkeavstemning i tilknytning til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, og at nedre 
aldersgrense for å avgi stemme ved folkeavstemningen skal være 16 år. 
 
I forbindelse med gjennomføringen av den rådgivende folkeavstemningen er det noen avgjørelser 
som må tas. Denne saken belyser ulike muligheter og løsninger, slik at kommunestyrene kan velge 
den løsningen som synes best. Det gis også noen faglige anbefalinger. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
2. Muligheter, konsekvenser og anbefalinger 
2.1 Manntall 
Den rådgivende folkeavstemningen holdes samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget, og 
det anbefales derfor at manntallet til kommunestyre- og fylkestingsvalget benyttes for den 
rådgivende folkeavstemningen. I tillegg må begge kommunene søke om å få manntallet for de som 
er 16 og 17 år i 2015 fra Folkeregisteret. Det er bekreftet at vi kan få det elektronisk.  
 
Det legges da til grunn at det er de som fyller 16 år eller 17 år i 2015, i tillegg til de som har 
stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, som gis stemmerett ved den rådgivende 
folkeavstemningen. 
 
2.2 Forhåndsstemming i egen kommune 
Tidligstemmeperioden for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er fra 1.7.15 og frem til og 
med 7.8.15. Det kan gis mulighet for å stemme ved den rådgivende folkeavstemningen i denne 
perioden. Erfaringsvis er det få som benytter seg av muligheten for å tidligstemme (9 i Gran og 4 i 
Lunner ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg), men det anbefales at det skal være mulig å 
stemme ved den rådgivende folkeavstemningen også i denne perioden. I deler av 
tidligstemmeperioden er det for kommunestyre- og fylkestingsvalget ikke ordinære stemmesedler. 
Ved en avgjørelse om stemmesedler i kommunestyremøtene 7.mai vil vi kunne ha stemmesedler til 
den rådgivende folkeavstemningen klare til 1.7.15. 

 
Den ordinære forhåndsstemmeperioden går fra 10.8.15 og frem til og med 11.9.15. I denne 
perioden mottar vi flere stemmer, ca. 15 % av de stemmeberettigede i Lunner og 16 % av de 
stemmeberettigede i Gran benyttet forhåndsstemmeperioden ved kommunestyrevalget i 2011. 

 
Det er store fordeler om forhåndsstemmingen til den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres 
til samme tider og på samme steder som forhåndsstemmingen til det ordinære valget. Det er både 
praktiske og økonomiske fordeler ved det. 
 
I tillegg bør 16-17 åringer få mulighet til forhåndsstemme ved Hadeland videregående skole. Der vil 
vi nå mange av Lunner og Grans 16- og 17-åringer. Kollektivtilbudet til valglokalene er ikke veldig 
gode på Hadeland, og aldersgruppen har ikke de samme mulighetene til å ta seg til valglokalet som 
de de øvrige stemmeberettigede har. På lik linje med at vi tilrettelegger for andre grupper som 
ikke så lett kan ta seg til valglokalene, er det naturlig at vi også for denne gruppen tilrettelegger 
slik at flest mulig får anledning til å avgi sin stemme. Det anbefales derfor at det legges til rette 
for to dager med forhåndsstemming til den rådgivende folkeavstemningen på Hadeland 
videregående skole. Dato og tid må avklares med skolens ledelse, og legges på tidspunkter som er 
tilgjengelig for flest mulig i målgruppen. 
 
2.3 Forhåndsstemmer avgitt i annen kommune 
Stemmeberettigede i Lunner kommune og Gran kommune som avgir sin stemme i en annen 
kommune vil ikke få tilgang til stemmesedler til den rådgivende folkeavstemningen. Ved 
Stortingsvalget i 2013 sendte Oslo kommune ut en oppfordring til landets kommuner om at velgere 
som avga forhåndsstemme til Oslo kommune skulle få anledning til å stemme ved 
folkeavstemningen de hadde samtidig. De som avla stemme i annen kommune enn Oslo hadde ikke 
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tilgang til stemmesedler til folkeavstemningen, men fikk mulighet til å skrive ned på et ark om de 
var for eller mot OL i Oslo. Det anbefales at vi gjør det samme for vår folkeavstemning, men at det 
sammen med oppfordringen legges ved en PDF av stemmesedlen(e) samt et informasjonsskriv som 
kan gis til de som skal stemme, slik at de kan skrives ut i den enkelte kommune. Dette for å sikre 
at alle får de samme mulighetene. 

 
2.4 Valgting 
Gjennomføringen av rådgivende folkeavstemning under valgtinget 13. og 14. september har flere 
muligheter. Kommunestyrene må vurdere hva de mener er best. Alle de foreslåtte løsningene vil 
kunne utføres med høy kvalitet i gjennomføringen. 
 
Alternative løsninger for manntall, avkryssing og gjennomføring 
Alternativ 2.4.1 
Valgting gjennomføres med ordinært manntall for Kommunestyre- og fylkestingsvalget og eget 
manntall for 16-17-åringer. På lik linje med at det kun settes ett kryss per velger for både 
kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, settes kun ett kryss per velger for de tre valgene. Det vil 
si at velgerne må stemme ved de valgene de ønsker samtidig. Dersom velgeren ikke avgir stemme 
ved et av valgene, kan de ikke avgi stemme til det valget på et senere tidspunkt.  
 
Konsekvenser: For den praktiske gjennomføringen er dette en god løsning. To manntall krever en 
god logistikk og flere valgfunksjonærer, men dersom det blir kommunesammenslåing vil vi få de 
samme utfordringene i 2017, med stortingsvalgets manntall og kommunestyrevalgets manntall. 
Manntallet for 16-17-åringer må kretsfordeles. 
 
Kostnadsramme: Etter en gjennomgang av logistikken og rigging av valglokalene har vi kommet 
frem til at vi skal klare oss med en ekstra valgfunksjonær per valglokale. Tallene per 1.1.15 tilsier 
at det vil være 233 som fyller 16 og 17 år i Lunner kommune og 373 som fyller 16 og 17 år i Gran 
kommune i 2015. Totalt 606.  
Gran kommune har 10 valgkretser og Lunner kommune har 4 valgkretser. Det gir et snitt på ca. 37 
16-17-åringer per krets for Gran kommune og ca. 58 16-17-åringer per krets for Lunner kommune. 
Det er rimelig å anta at mange av disse velger å forhåndsstemme dersom vil legger godt til rette 
for det. Kostnadene for en ekstra valgfunksjonær i hvert valglokale er for Gran kommune er kr. 
34.600,-, og for Lunner kommune kr. 6000,- (det er mulig at dette øker noe for begge kommuner, 
grunnet rodeinndeling i Gran kommune og mulig øking av godtgjøring i Lunner kommune).  
 
Forslag til vedtakspunkt: Manntallet til kommunestyre- og fylkestingsvalget benyttes ved 
folkeavstemningen, og velgeren krysses av en gang for de tre valgene. I tillegg benyttes eget 
manntall for de som fyller 16 eller 17 år i 2015. 16-17-åringer gis mulighet til å stemme ved samme 
tider og på de samme stedene som for velgere til det ordinære valget, i tillegg til muligheten for å 
forhåndsstemme ved Hadeland videregående skole. 
 
Alternativ 2.4.2 
Valgting gjennomføres med ordinært manntall for Kommunestyre- og fylkestingsvalget og eget 
manntall for 16-17-åringer. Til forskjell fra alternativ 2.4.1 krysses velgeren av to ganger. Velgeren 
krysses av i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget og i manntallet for den rådgivende 
folkeavstemmingen. Det vil si at velgerne må legitimere seg og krysses av i to manntall. Fordelen 
er at velgeren kan stemme ved ulike anledninger til kommunestyre- og fylkestingsvalg og til den 
rådgivende folkeavstemningen. Kommunestyrene må vurdere om fordelene ved å kunne avgi 
stemme til den rådgivende folkeavstemningen og kommunestyre- og fylkestingsvalget til ulik tid 
veier opp mot ulempene av å måtte legitimere seg to steder for å krysses av i to manntall. Trolig 
vil de fleste velge å avgi stemme ved de tre valgene samtidig. 
 
Konsekvenser: For den praktiske gjennomføringen er dette den løsningen som krever mest, både av 
logistikk og økonomi. To manntall stiller større krav til logistikken og flere valgfunksjonærer. 
Denne løsningen krever minimum tre ekstra valgfunksjonærer per valglokale, da det vil være behov 
for et ekstra bord med to funksjonærer, for avkryssing og stempling, og en ekstra funksjonær for å 
ivareta oppgaver med informasjon og flyt i lokalet. Manntallet for 16-17-åringer må kretsfordeles. 
 
Kostnadsramme: Denne løsningen krever minimum tre ekstra valgfunksjonærer per stemmested. 
Beregnede ekstra kostnader for Gran kommune er kr. 84.200,- og for Lunner kommune ca. kr. 
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18.000,- (det er mulig at dette øker noe for begge kommuner, grunnet rodeinndeling i Gran 
kommune og mulig øking av godtgjøring i Lunner kommune).  
 
Forslag til vedtakspunkt: Manntallet til kommunestyre- og fylkestingsvalget benyttes ved 
folkeavstemningen, men velgeren krysses av i separate avkryssinger. I tillegg benyttes eget 
manntall for de som fyller 16 eller 17 år i 2015. 16-17-åringer gis mulighet til å stemme ved samme 
tider og på de samme stedene som for velgere til det ordinære valget, i tillegg til muligheten for å 
forhåndsstemme ved Hadeland videregående skole. 
 
Alternativ 2.4.3 
16-17-åringer gis mulighet til å stemme ved et utvalgt valglokale på valgtinget. Dette er den 
modellen Oslo kommune gikk for i 2013 ved folkeavstemning om OL i Oslo. 
 
Valgting gjennomføres med ordinært manntall for Kommunestyre- og fylkestingsvalget. På lik linje 
med at det kun settes ett kryss per velger for både kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, 
settes kun ett kryss per velger for de tre valgene. Det vil si at velgerne må stemme ved de valgene 
de ønsker samtidig. Dersom velgeren ikke avgir stemme ved et av valgene, kan vedkommende ikke 
avgi stemme til det valget på et senere tidspunkt.  
 
Konsekvenser: Denne løsningen krever noen ekstra forberedelser og to ekstra valgfunksjonærer i et 
av valglokalene på valgtinget. Men er en enklere løsning enn 2.4.1. og 2.4.2. Manntallet for 16-17-
åringer trenger ikke å kretsfordeles. Tilgjengeligheten for velgerne som er 16 og 17 år vil være 
dårligere på valgtinget enn ved alternativ 2.4.1 og 2.4.2. 
 
Kostnadsramme: To ekstra valgfunksjonærer i et av valglokalene har en kostnadsramme på kr. 
6920,- for Gran kommune, og ca. kr. 3000,- for Lunner kommune. 
 
Forslag til vedtakspunkt: Manntallet til kommunestyre- og fylkestingsvalget benyttes ved 
folkeavstemmingen, og velgeren krysses av en gang for de tre valgene. I tillegg benyttes eget 
manntall for de som fyller 16 eller 17 år i 2015. 16-17-åringer gis mulighet til å avgi sin stemme i 
forhåndsstemmeperioden og i et bestemt valglokale på valgdagene. Valgstyret avgjør hvilket 
valglokale som skal benyttes. 
 
Alternativ 2.4.4 
16-17-åringer gis kun mulighet til å forhåndsstemme. Trolig vil vi kunne nå mange i aldersgruppen 
ved å legge godt til rette for forhåndsstemming. 
 
Valgting gjennomføres med ordinært manntall for Kommunestyre- og fylkestingsvalget. På lik linje 
med at det kun settes ett kryss per velger for både kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, 
settes kun ett kryss per velger for de tre valgene. Det vil si at velgerne må stemme ved de 
valgene/det valget de ønsker samtidig. Dersom de velger å ikke avgi stemme ved et av valgene, 
kan de ikke avgi stemme til det valget på et senere tidspunkt.  
 
Konsekvenser: Denne løsningen kan gjennomføres uten særlige konsekvenser for 
valggjennomføringen for øvrig. 
 
Kostnadsramme: Løsningen har ingen ekstra kostnader. 
 
Forslag til vedtakspunkt: Manntallet til kommunestyre- og fylkestingsvalget benyttes ved 
folkeavstemmingen, og velgeren krysses av en gang for de tre valgene. I tillegg benyttes eget 
manntall for de som fyller 16 eller 17 år i 2015. 16-17-åringer gis mulighet til å avgi stemme i 
forhåndsstemmeperioden frem til og med 11.9.15. 
 
Valgansvarlige i Gran og Lunner kommuner anbefaler alternativ 2.4.1. 
 
2.5 Stemmesedler 
Totalt bør det trykkes minimum 22 000 sedler. Det dobbelte dersom det skal være egne sedler for 
«Ja» og «Nei». Det er gitt en ca. pris på kr.22 500,- for 22 000 sedler. Prisen vil trolig øke noe 
dersom papirtykkelse, farger etc. endres. 
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Under er det laget noen forslag til utforming av stemmesedler: 

 
Kommunestyrene må avgjøre om det skal være én seddel, der det settes kryss for ja eller nei (som 

de to øverste forslagene), eller to sedler, der den ene seddelen er en «JA»-seddel og den andre en 

«NEI»- seddel (som de to nederste forslagene). Det er også mulig å ha en seddel for eller en 

avkryssingsboks for «VET IKKE». Alternativ 1 og 2 gir mulighet for å stemme blankt ved ikke å 

krysse av for noen av alternativene. 

 

Utformingen av seddelen bør avklares eller delegeres til en utvalgt gruppe som tar avgjørelsen. Det 

anbefales å ta utgangspunkt i alternativ 3, og begrunnelsene for det er: 

- Sedlene sider tydelig ja eller nei 

- Velgeren slipper å bruke penn for å ta et valg 

- Ved opptelling vil en ikke få tvilstilfeller der det er usikkert hva velgeren har ment 

- Alternativet bruker de to kommunenes grafiske profil 

 

Vi har mottatt et pristilbud på kr. 22.500,- for 22.000 sedler i A5 eller A6 størrelse med 

papirtykkelse på 120g og 4 farger (dvs forslaget 1 og 3 vil bli noe dyrere, da det er flere enn 4 

farger). 

 

2.6 Informasjon 

Velgerne må få god informasjon om den rådgivende folkeavstemningen i forkant. Eksempler på det 

kan være: annonser, skriv i posten, skolebesøk, informasjon på Facebook og hjemmesider. 

Prosjektgruppa for kommunestrukturarbeidet har informasjonsansvaret kommunestrukturarbeidet, 

og det er naturlig at det ansvaret fortsetter å tilligge prosjektgruppa. Men det er fint om 
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prosjektgruppa samarbeider med Valgstyrene om informasjon som omfatter gjennomføringen (dvs. 

tid og sted for stemming) 

 

2.7 Øvrig 

Det må kjøpes inn flere urner, eventuelt plastkasser som kan forsegles. Det er for sent å bestille 

ordinære valgurner, men det kan være positivt at urnen for den rådgivende folkeavstemningen 

skiller seg fra Kommunestyre- og fylkestingsvalgets urner. Det anbefales at urnene har samme 

logoering som stemmesedlene får, og at de tydelig merkes med formålet. Forsegling, oppbevaring 

og transport av urner og stemmesedler skal følge de samme rutinene som Kommunestyre- og 

fylkestingsvalg. 

 

Det må påberegnes noe møtevirksomhet i forkant av valget mellom kommunene for å samkjøre og 

koordinere slik at folkeavstemmingen fremstår som lik i begge kommuner.   

 

Det må også påregnes merarbeid i forbindelse med utarbeidelse av rutinebeskrivelser, ROS (Risiko 

og sårbarhetsanalyse), innkjøp, bestilling av sedler, manntall og organisering. Det er viktig at det 

blir utarbeidet gode rutinebeskrivelser for gjennomføringen, slik at kvalitet og sikkerhet blir godt 

ivaretatt. Ved det sikrer en at valget gjennomføres i hht lover og forskrifter og at det oppleves som 

trygt og profesjonelt. ROS er viktig for å sikre gjennomføringen ved uforutsette hendelser. 

 
Gjennomføringen av den rådgivende folkeavstemningen og opptelling av stemmene bør delegeres 
til Valgstyret, og gjennomføringen bør følge samme rutiner og lovkrav som for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget.  De som er valgt til verv i forbindelse med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 
bør ha de samme vervene for den rådgivende folkeavstemningen (Som mottak og opptelling av 
stemmer).  
 
 
DOKUMENT I SAKEN: 
Vedlagt: 
Øvrige dokument: 
 
Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: 

 
 
Rett utskrift av møtebok. 
Roa, 
 
 
Utvalgssekretær 
 
... Sett inn saksopplysninger over denne linja  
 


