
    
 

 

Listebærere og ordensregler for valglokalet 

 
For kirkevalget gjelder de ordensregler for valglokalene som er bestemt i Regler for 

valg av menighetsråd. Valgreglenes ordensbestemmelser forbyr valgagitasjon i 

valglokalet og i tilstøtende rom til valglokalet på valgdagene. Med tilstøtende rom 

menes det særlig i de rom som velgeren må passere for å komme frem til valglokalet. 

Det er heller ikke tillatt å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal 

gjennomføring av valghandlingen. 

 

Listebærere er representanter for listene som deler ut stemmesedler for egen liste til 

velgere som ønsker dette. Listebærere bør undersøke om det er praksis for ordning 

med listebærere i kommunen eller ikke, for å samordne praksisen med kommunale 

retningslinjer. 

 Listebærere kan stå utenfor valglokalets inngang, men de må oppfordres til å 

holde en avstand til inngangen. En minimumsavstand på 10 meter anses som 

veiledende, men det vil avhenge av lokale forhold. 

 Listebærerne bør kontakte stemmestyrets leder1 når de ankommer valglokalet. 

 Velgerne må selv få avgjøre om de vil oppsøke listebærerne. Listebærere må 

ikke ha en pågående adferd, og skal ikke presse lister på velgerne.  

 Listebærerne bør være oppmerksomme på at det ikke er tillatt for velgerne å 

benytte ferdig rettede stemmesedler, med mindre endringene er utført med 

hånd. Er endringene gjort med maskin, blir disse stemmene forkastet.  

 Listebærere kan ikke forvente å få stemmesedler til utdeling fra 

valgfunksjonærene, med mindre dette er avtalt med det aktuelle 

valgstyret/stemmestyret på forhånd. 

 Stemmestyrets leder har ansvar for at ordensreglene følges opp. Stemmestyrets 

leder kan, om nødvendig, bortvise personer som opptrer i strid med 

regtningslinjene. 

 

Andre ordensregler 

 Det er ikke adgang til å føre kontroll med hvem som møter frem og avgir 

stemme, eller å foreta velgerundersøkelser eller lignende utspørring av velgerne 

i valglokalet eller i tilstøtende rom. 

 Uvedkommende må ikke få kunnskap om forbruket av de forskjellige 

valglistenes stemmesedler. 

                                                 
1 Dette gjelder i de valglokaler som er bemannet av stemmestyrer. I valglokaler hvor valgstyret gjør tjeneste 
som stemmestyre, skal «stemmestyrets leder» erstattes med «valgstyrets leder». 
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