Kommunene v/ valgstyret
Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyret

Deres ref

Vår ref

Dato

20/5271-2

23. november 2020

Endringer i valgforskriften
Departementet vedtok 20. november 2020 endringer i valgforskriften.
Følgende endringer ble vedtatt:
Valgkort skal sendes ut digitalt
Valgkort skal sendes ut digitalt til alle stemmeberettigede bosatt innenriks, med unntak av
Svalbard og Jan Mayen. Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og
reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i
registeret de siste 18 månedene, vil få valgkortet tilsendt på papir.
Forhåndsstemmer skal ikke sendes som ordinær brevpost den siste uken før
valgdagen
Perioden der forhåndsstemmer ikke skal sendes som ordinær brevpost utvides til å gjelde
mandag til fredag siste uken i forhåndsstemmeperioden. Forhåndsstemmene skal sendes på
en måte som gjør at de kommer inn til valgstyret innen kl. 17 tirsdagen etter valgdagen.
Valgdirektoratet vil utlyse en avtale om distribusjon av forhåndsstemmer som alle kommuner
kan benytte seg av, tilsvarende den som ble inngått for kommunestyre- og fylkestingsvalget i
2019. Valgdirektoratet vil dekke kostnadene til ekspressforsendelse for de
forhåndsstemmene som sendes med avtalen.
Stemmesedler avgitt utenriks skal stemples ved mottakelse
Kommuner som mottar stemmesedler som er avgitt utenriks, og som ikke er stemplet, skal
stemple disse i ettertid. Dette innføres for å unngå at fylkesvalgstyrene forkaster disse
stemmene i kontrolltellingen grunnet manglende stempel.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Sissel Lian
22 24 68 89

Omtale av legitimasjonsplikten på valgkortet
Ordlyden i legitimasjonskravet som skal påføres valgkortet er endret slik at det samsvarer
med legitimasjonskravet i valgloven.
Mindre tekniske endringer på stemmeseddelen for stortingsvalg
På bakgrunn av innspill fra Valgdirektoratet, har departementet endret bildet av
stemmeseddelmalen i valgforskriften. Grå kantlinjer er erstattet med oransje kantlinjer, og det
er innført et felt for partinavn på samisk. Endringene skal gjøre at det kommer færre
stemmesedler til manuell verifisering i den maskinelle opptellingen.
Oversikt over endringene i valgforskriften kan leses på Lovdata.
Valgdirektoratet vil sørge for god informasjon om digitale valgkort og avtalen om forsendelse
av forhåndsstemmer nærmere valget.
Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør
Sissel Lian
seniorrådgiver
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