
 
 

Et trygt kirkevalg 
 

Som valgfunksjonær kan du oppleve uønskede hendelser. Bispedømmerådene og Kirkerådet har 
utarbeidet følgende huskeliste for å takle ulike situasjoner.  
 

Ved ankomst forhåndsstemmested/valglokale: 
Er du førstemann til forhåndsstemmestedet/valglokalet, sjekk følgende:  

 Er alt som det var da dere forlot stedet?  
Tegn til innbrudd eller skadeverk? 

 Gjenstander i eller ved lokalet dere ikke har kjennskap til?  

 Ved tegn på innbrudd kontakt politiet på 02800 og Kirkerådet på 23081200.  
 

Truende eller plagsomme hendelser i valglokalet  
Hensynsløs og plagsom adferd er forbudt etter straffeloven. 
 

Truende personer 

 Opptre rolig og behersket, forsøk å snakke rolig med personen.  

 Tilkall hjelp/støtte fra leder i stemmestyret eller en annen i stemmestyret som håndterer 
situasjonen.  

 Ved trussel/ordensforstyrrelse skal stemmestyreleder eller en annen i stemmestyret ringe 
politiet på nummer 02800. Ved alvorlige trusler bruk nødnummer 112.  

 Ring Kirkerådets valgorganisasjon på nummer 23 08 12 00 og rapporter om hendelsen og 
hvilke tiltak som er iverksatt. 

 Tenk signalelement, høyde, dialekt, språk, tegn (tatoveringer, fødselsmerker, arr).  

 Gi fra dere ting personen krever hvis dette blir nødvendig.  

 Forsøk å isolere personen fra dere ved å låse/stenge dører mv.  

 Er konfrontasjonen uunngåelig, forsøk å være flere som tar hånd om personen inntil 
politiet ankommer.  

 Noter navn på vitner, biler og andre viktige opplysninger så fort som mulig.  
 

Ved brann, naturkatastrofer e.l. 

 Ved brann eller annen hendelse som gjør det nødvendig å rømme lokalet skal 
valgfunksjonærene sørge for å få alle velgerne ut av lokalet og også selv evakuere. 

 Hvis mulig skal stemmestyreleder sikre avkryssingsmanntallet og alle avgitte stemmer i 
urner og særskilt omslag, og flytte disse til et sikkert sted. Å redde liv er alltid 
førsteprioritet.  

 Kontakt brannvesenet på nummer 110 så snart som mulig og ring Kirkerådet på nummer 
23 08 12 00  

 

Større hendelser 

 Om det oppstår en større hendelse må stemmestyret/valgfunksjonærene sørge for å få 
velgere ut av stemmelokalet så fort som mulig og også selv evakuere rommet.  

 Ring politiets nødnummer 112. Varsle andre i bygget. 

 Konkrete trusler mot person, kirkelige grupper og lokaler skal også meldes til Politiets 
sikkerhetstjeneste PST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon 
Politi (landsdekkende): 02800 
E-post: trussel@pst.politiet.no 
Kirkerådets valgorganisasjon: 23 08 12 00 
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