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Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. januar 2003 med hjemmel i lov av 28. juni 2002 nr. 

57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) 
 

 

§ 22 skal lyde: 

 

§ 22. Produksjon, utsendelse og bruk av valgkort 

(1) Departementet har ansvar for utsendelse av valgkort jf. valgloven § 2-3 (3) 

(2) Manntallet den 8. juli skal legges til grunn for produksjonen av valgkort. 

(3) Valgkortene skal være velgerne i hende innen ordinær forhåndsstemmegivning starter. 

(4) Dersom en velger som avgir forhåndsstemme som skal legges i stemmeseddelkonvolutt 

ikke har med seg valgkort, skal stemmemottaker innenriks (unntatt på Svalbard og Jan 

Mayen) skrive ut valgkort til velgeren. 

(5) Valgkortet skal fylles ut slik at det er mulig entydig å identifisere velgeren ut fra 

opplysningene på valgkortet. 

(6) Valgstyret plikter, på den måte og innen den frist departementet fastsetter, å opplyse om 

følgende: 

   a) valgstyrets adresse,  

   b) valglokalenes navn, adresse og åpningstid på valgdagen(e)og  

   c) opplysninger angående kommunens manntall, som f.eks. rodeinndeling. 

 

Merknad til § 22 

(1) Bestemmelsen er i samsvar med valgloven § 2-3 (3). 

 

(4) Dersom velger ikke har med valgkort selv, skal det skrives ut et duplikatvalgkort  i de 

tilfellene stemmer skal legges i stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemmegivningen. Ved 

tidligstemmegivningen etter § 24a vil velger normalt ikke ha mottatt valgkort og dette må 

skrives ut når slik stemme avgis. 

 

(5) Hvilken informasjon som skal fremgå av duplikatvalgkortet fremgår av § 23. 

Stemmemottakeren skal fylle ut navnet og adressen til valgstyret hvor stemmen skal sendes. I 

tillegg må stemmemottakeren fylle ut tilstrekkelig med opplysninger om velgeren til at 

valgstyret entydig kan identifisere velgeren. Velgerens navn og adresse bør alltid påføres 

valgkortet. Dette vil imidlertid kunne være utilstrekkelig for å identifisere velgeren entydig. 

Stemmemottaker bør derfor i tillegg f.eks. påføre valgkortet velgerens manntallsnummer eller 

fødselsnummer. Det er helt avgjørende at stemmemottakeren fyller ut valgkortet slik at 

velgeren kan identifiseres. I motsatt fall må stemmegivningen forkastes. Det elektroniske 

manntall benyttes ved utfylling av duplikatvalgkortene. Dersom stemmemottakeren ikke har 

tilgang til noe manntall, må velgerens fødselsnummer påføres valgkortet. 

(6) For å kunne produsere og sende ut valgkortene er departementet avhengig av at 

kommunene gir departementet de data valgkortet skal inneholde. Det er derfor fastsatt at 



valgstyrene plikter å gi departementet opplysninger om navnet på, adresse til og åpningstidene 

i valglokalene på valgdagen (-ene), samt opplysninger om manntallet i kommunene, som for 

eksempel rodeinndeling. Valgstyrene plikter å opplyse om dette på den måten og innen den 

frist som departementet fastsetter. I praksis registrerer kommunene disse opplysningene i 

valgadministrasjonssystemet EVA. 

 

§ 25 skal lyde: 

 

§ 25. Forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner  

       Ved stemmemottak på helse- og omsorgsinstitusjoner kan stemmer også mottas hjemme 

hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til 

institusjonen.  

Merknad til § 25 

Bestemmelsen innebærer at også velgere som er bosatt i trygde- og omsorgsboliger som har 

umiddelbar tilknytning til en helse- eller omsorgsinstitusjon, kan forhåndsstemme i boligen 

sin i stedet for å måtte søk om ambulerende stemmegivning eller henvises til stemmegivning 

på valgtinget. 

 

 

§ 27 (8) skal lyde: 

 

(8) De to siste ukene av forhåndsstemmeperioden skal forhåndsstemmegivningene sendes 

videre til velgerens hjemkommune hver dag. Ved fremsendelsen av omslagskonvoluttene skal 

det benyttes forsendelseskonvolutter. 

Merknad til § 27 (8) 

(8) For å sikre at flest mulig forhåndsstemmer kommer frem innen fristen kl. 21.00 valgdagen 

stilles det krav om forhåndsstemmegivninger skal sendes videre til velgerens hjemkommune 

hver dag de siste to ukene av forhåndsstemmeperioden. Videre stilles det krav om bruk av 

forsendelseskonvolutter ved fremsendelsen av omslagskonvoluttene.   

 


