
Gjennomføring
 – Velgerne skal kunne velge stemmeseddel 

og gjøre endringer i enerom og usett.

 – To stemmemottakere skal være til stede i lokalet.

 – Det skal ikke krysses av i manntallet. Dette gjøres 
i behandling av forhåndsstemmene før valgdagen.

 – Velgeren kan stemme ved ett eller to valg.

 – Dersom velgeren bare vil stemme ved ett valg, 
kan vedkommende ikke komme tilbake senere 
og stemme ved det andre valget.

 – Velgeren kan ikke stemme på nytt på valgdagen.

 – Velgeren skal bare velge en liste ved hvert av 
valgene. Det er laget blank stemmeseddel som 
kan brukes til å stemme blankt.

 – Velgeren kan, men må ikke gjøre endringer.
Instruksjon om dette står på seddelen.

 – Stemmeseddelen skal brettes en gang.

Mottak av stemme
1. Gjør velgeren kjent med reglene for stemme-

givning, og at velgeren ikke kan stemme 
ved valgtinget hvis vedkommende har 
avgitt forhåndsstemme.

2. Vis velgeren inn i avlukket.

3. Be om legitimasjon og kontrollere denne 
når velgeren kommer med den/de brettede 
stemmeseddelen/stemmesedlene.

4. Stemple stemmeseddelen/stemmesedlene.

5. Be velgeren legge stemmesedlene i hver 
sin stemmeseddelkonvolutt og lime igjen. 
Valg til menighetsråd og bispedømmeråd/
Kirkemøtet skal i hver sin konvolutt (hvit for 
menighetsrådsvalg og farget for valg av leke 
til bispedømmeråd og Kirkemøtet).

6. Legg stemmeseddelkonvoluttene i en 
omslagskonvolutt. Velgeren skal selv skrive 
navn, fødselsdato og manntallsregistert adresse 
på omslagskonvolutten.

7. Valgfunksjonæren signerer på omslagskonvolutten 
og skriver dato, tid og sted for stemmegivningen.

8. Omslagskonvolutten legges i en valgurne.

9. Valgfunksjonær fører opp forhåndsstemmingen i 
Skjema 7.9.3: Liste over mottatte forhåndsstemmer 
– eget sokn (vedlegg til valgstyrets protokoll).

Valgurne
Det skal brukes valgurne ved forhåndsstemming.  
Dette er et krav. Valgurna skal være forseglet.

Rett til hjelp
Velgere som på grunn av psykisk eller fysisk 
funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, 
kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker 
eller en annen person velgeren selv peker ut.

Omslagskonvolutt:
Velgeren skriver navn, fødselsdato og adresse.  
Valgfunksjonær signerer og skriver dato, tid og sted. 

Veiledning for forhåndsstemming 
med velger bosatt i soknet
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