
NR. 7.7.4 

Veiledning for forhåndsstemming   
NÅR VELGEREN ER MANNTALLSFØRT I ANNET SOKN  

10. AUGUST TIL 2. SEPTEMBER   

SKRIVE UT STEMMESEDLER 

1. Finn bispedømme og sokn på valgkortet til vel-

geren. Dersom velgeren ikke har med valgkort, 

kan riktig sokn finnes i menighetssøket på  

kirken.no eller i medlemsregisteret.  

2. Dersom velgeren er registrert i annet sokn i 

eget bispedømme (eller ikke vil stemme ved 

bispedømmerådsvalget), skal en laste ned 

stemmeseddel for soknerådsvalg fra kirkeval-

get.no. Stemmesedler for bispedømmeråds-

valg tar velgeren fra valgavlukket. 

3. Dersom velgeren er registrert i annet sokn i 

annet bispedømme, skal en laste ned stemme-

sedler til både soknerådsvalg og bispedømme-

rådsvalg fra kirkevalget.no 

4. I alle bispedømmer kan en velge to eller tre 

lister, og det er viktig å skrive ut et sett med 

alle listene til valg og en blank liste, på likt papir 

5. Stemmeseddel for valg av sokneråd skal  

skrives ut på hvitt papir.  

4. Stemmeseddel for valg av bispedømmeråd/

Kirkemøtet skal skrives ut på farget papir  

(helst grønt).  

5. Gi stemmeseddelen/settet med stemmesedler 

til velgeren og be han/ho ta med seg de  

ubrukte stemmesedlene. Dette for å sikre 

hemmelig valg.  

6. Dersom det oppstår problem med å skrive ut 

stemmesedler kan en bruke et hvitt ark.  

Se veiledning på baksiden.  

KIRKEVALGREGLENE § 9-4 

VALGHÅNDBOKEN kapittel 7.7.4, side  85-86 

fortsetter... 

 VIKTIG  
 De samme reglene for forhåndsstemming gjel-

der: 

 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 han eller ho ikke komme tilbake 

senere og stemme ved det andre.  

 

Velgere som kommer etter 2.september må  

henvises til eget sokn for å stemme.  



MOTTAK 

Som ved ordinær forhåndsstemming skal  

stemmeseddelen brettes og stemples. Det skal 

ikke krysses i manntallet.   

1. Ta i mot de bretta stemmesedlene 

2. Kontroller velgerens legitimasjon 

3. Stemple stemmesedlene 

4. Be velgeren legge stemmesedlene i hver sin 

stemmeseddelkonvolutt og lime igjen. Valg 

til sokneråd skal i hvit konvolutt valg til  

bispedømmeråd/Kirkemøtet skal i farget 

konvolutt.  

5. Valgfunksjonær legger stemmeseddelkon-

volutt sammen med valgkort i en omslags-

konvolutt og skriver «inkluderer valgkort» på 

omslagskonvolutten. Dersom velgeren ikke 

har med valgkort, skal velgeren selv skrive 

navn, fødselsdato og manntalsregistrert 

adresse på omslagskonvolutten.  

6. Valgfunksjonær signerer på omslagskonvo-

lutten og skriver dato, tid og sted for stem-

mingen. 

7. Valgfunksjonæren fører opp forhåndsstem-

mingen i Skjema 7.7.4: Liste over mottatte 

forhåndsstemmer—videresending til andre 

sokn (vedlegg til valgstyrets protokoll).  

 

SENDING 

Omslagskonvolutten sendes til bostedssoknet i en 

egen sendingskonvolutt snarest. Adresse finnes i 

menighetssøket på kirken.no.  

 

 

 

 

RETT TIL HJELP 

Velgere med nedsatt fysisk eller psykisk funk-

sjonsevne har rett til en ekstra hjelper.  

Les mer i Valghåndboken kapittel 8.8.6.  

Omslagskonvolutt uten valgkort: Velgeren skriver 

navn, fødselsdato og adresse. Valgfunksjonær 

signerer og skriver dato, tid og sted.  

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 sok-

neråd 2019» eller «Valg til NN bispedømmeråd og Kirkemøtet 2019» i tillegg til den lista som velgeren vil stemme på. 

Dersom velgeren vil endre på stemmeseddelen, må alle kandidatene føres opp i riktig rekkefølge, før en kan endre.  

KONVOLUTTER 

Stemmeseddelkonvolutt bør være i C5-format 

uten påskrift og skal være hvit for sokneråds-

valg og farget for Bispedømmerådsvalg, med 

mulighet for å lime igjen.  

Omslagskonvolutt kan være hvit eller farget, og 

må være stor nok til å romme inntil to  

stemmeseddelkonvolutter og valgkort.  

Sendingskonvolutt må være av en viss størrelse 

for å kunne romme omslagskonvolutten.  


