
Skrive ut stemmesedler
1. Finn velgerens bispedømme og sokn. Det kan 

gjøres ved at velgeren søkes opp i manntallssøket 
i valgmodulen.

a. Dersom velgeren er registrert i annet sokn 
i eget bispedømme (eller ikke vil stemme 
ved valg av leke til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet), skal en laste ned stemmeseddel 
for menighetsrådsvalg fra kirkevalget.no. 
Stemmesedler for valg til bispedømmeråd 
og Kirkemøtet ligger i valgavlukket.

b. Dersom velgeren er registrert i annet 
sokn i annet bispedømme, skal en laste ned 
stemmesedler til både menighetsrådsvalg 
og valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
fra kirkevalget.no.

c. Ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
er det viktig å skrive ut et sett med stemme-
sedler; stemmesedler for alle listene til valg 
og en blank stemmeseddel på likt papir.

d. Stemmeseddel for valg av menighetsråd 
skal skrives ut på hvitt papir. Stemmeseddel 
for valg av bispedømmeråd/Kirkemøtet skal 
skrives ut på farget papir (helst grønt).

e. Gi stemmeseddelen/settet med stemmesedler 
til velgeren og be vedkommende ta med seg 
de ubrukte stemmesedlene. Dette for å sikre 
hemmelig valg.

f. Dersom det oppstår problem med å skrive 
ut stemmesedler, kan en bruke et hvitt ark. 
Se veiledning på neste side.

2. Vis velgeren inn i avlukket.

Viktig
De samme reglene for forhåndsstemming gjelder:

 – Velgeren skal kunne velge stemmeseddel 
og gjøre endringer i enerom og usett.

 – To stemmemottakere skal være til stede.

 – Gi instruksjon for stemming og hvordan 
stemmeseddelen kan endres.

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

Velgere som kommer etter 1. september, 
må henvises til eget sokn for å stemme. Unntaket er 
hvis de aktuelle velgerne kommer fra et sokn som 
inngår i en felles ordning for forhåndsstemming 
i hhv. samme fellesrådsområde eller prosti.

Mottak
Som ved ordinær forhåndsstemming skal stemme-
seddelen brettes og stemples. Det skal ikke krysses 
i manntallet.

3. Kontroller velgerens legitimasjon.

4. Stemple stemmesedlene.

5. Be velgeren legge stemmesedlene i hver sin 
stemmeseddelkonvolutt og lime igjen. Valg 
til menighetsråd skal i hvit konvolutt, valg til 
bispedømmeråd/Kirkemøtet skal i farget konvolutt.

6. Valgfunksjonær legger stemmeseddelkonvolutt 
i en omslagskonvolutt. Velgeren skal selv skrive 
navn, fødselsdato og manntallsregistrert adresse 
på omslagskonvolutten.

7. Valgfunksjonær signerer på omslagskonvolutten 
og skriver dato, tid og sted for stemmingen.

8. Valgfunksjonæren fører opp 
forhåndsstemmingen i Skjema 7.9.4: Liste over 
mottatte forhåndsstemmer – videresending til 
andre sokn (vedlegg til valgstyrets protokoll).

Veiledning for forhåndsstemming 
med velger bosatt utenfor soknet

Nr. 7.9.4:



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

Sending
Omslagskonvolutten sendes til bostedssoknet i en 
egen sendingskonvolutt snarest. Adresse finnes 
i menighetssøket på kirken.no.

Får ikke skrevet ut stemmesedler
Dersom en ikke får skrevet ut stemmesedler, kan 
en bruke et blankt, hvitt ark. Der skriver velgeren 
«Valg av NN menighetsråd 2023» eller «Valg av leke 
medlemmer til NN bispedømmeråd og Kirkemøtet 
2023», i tillegg til den lista som velgeren vil stemme 
på. Dersom velgeren vil endre på stemmeseddelen, 
kan velgeren skrive opp de kandidatene vedkommende 
ønsker å gi en personstemme og markere med et kryss 
ved siden av navnet.

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.


