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Brevstemme

STORTINGSVALGET OG EKSTRAORDINÆRT KOMMUNESTYREVALG
Når man stemmer på forhånd, er det vanligvis en offentlig oppnevnt  
stemmemottaker som tar imot stemmen. Stemmemottakeren har alt      
nødvendig materiell og sørger for at stemmen sendes dit den skal. 

Hvis du oppholder deg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke 
en stemmemottaker, er det mulig å stemme likevel. Nødvendig valgmateriell 
vil kunne fås ved de fleste utenriksstasjoner. I enkelte tilfeller er det imidler
tid ikke mulig å få tak i offisielt valgmateriell, og da må du selv ordne nød
vendig materiell, det vil si stemmesedler og konvolutter. 

Du kan bruke helt alminnelige konvolutter. Siden konvoluttene har hver 
sine funksjoner, har de fått ulike benevnelser:

• «stemmeseddelkonvolutten» brukes til å legge stemmeseddelen i,

• «omslagskonvolutten» brukes til å fylle ut nødvendige opplysninger om 
velgeren og til å legge stemmeseddelkonvolutten i,

• «ekspedisjonskonvolutten» brukes til å legge omslagskonvolutten i, og 
deretter sendes konvolutten til velgerens hjemkommune i Norge. 

I mangel på trykt stemmeseddel, kan du bruke et hvitt, blankt ark og   
skrive på hvilket parti eller gruppe du stemmer på. Dersom du ikke  
 benytter det offisielle valgmateriellet, må du skrive på stemmeseddelen og 
omslagskonvolutten at det er en stemme til stortingsvalget.   

Det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg til nye Færder  kommune 
på valgdagen for stortingsvalget 11. september 2017.  Bakgrunnen er 
kommunesammenslåingen mellom Nøtterøy kommune og Tjøme kom
mune i Vestfold fylke. Dette er det eneste kommunestyrevalget i landet 
i 2017. Stemmeseddel til dette valget kan skrives ut fra nettsidene til           
Nøtterøy kommune og/eller Tjøme kommune (www.notteroy.kommune.
no/www.tjome.kommune.no).

http://www.notteroy.kommune.no
http://www.notteroy.kommune.no
http://www.tjome.kommune.no


Fremgangsmåten ved brevstemmegivningen:

1. Legg stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt.  
Konvolutten skal limes igjen.

2. Legg stemmeseddelkonvolutten i omslagskonvolutten.

3. Lim omslagskonvolutten igjen. (Er omslagskonvolutten åpen,                   
blir stemmen forkastet!)

4. Dersom du har fått tilsendt en offisiell omslagskonvolutt, fyller du ut 
skjemaet på den. Har du ikke offisiell omslagskonvolutt, men må bruke 
en vanlig konvolutt, skriver du følgende opplysninger på konvolutten:

• At du stemmer ved brevpost, og til hvilket valg du avlegger stemme.

• Navn og adresse til valgstyret i den kommunen der du er 
 manntallsført eller den kommunen du søker deg inn i manntallet.

• Dato og sted for stemmegivningen 

• Ditt fulle navn (eventuelt også tidligere navn) og                                         
fødselsnummer (11 siffer)

• Din adresse i Norge 1. juli i valgåret, eventuelt siste registrerte 
 bosteds adresse i Norge, dersom du har meldt flytting til utlandet. 
 Dersom du har vært registrert bosatt i utlandet i mer enn 10 år før 
 valgdagen, må du samtidig søke om innføring i manntallet. Søknaden 
må inneholde en forsikring om at du fortsatt er norsk statsborger. 
 Søknaden kan skrives utenpå omslagskonvolutten. 

• Husk å signere på konvolutten.

• Opplysninger om eventuelt vitne. Dersom det er mulig, bør du få 
et vitne til å bekrefte riktigheten av opplysningene på omslags
konvolutten. Vitnets adresse og fødselsdato påføres omslags konvo
lutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bør  
o gså signere.

5. Omslagskonvolutten legges i en ekspedisjonskonvolutt som adresseres 
til valgstyret i kommunen hvor du er manntallsført.  



S temmegivningen er nå klar til å sendes med posten til Norge.   
For å bli godkjent, må stemmegivningen være kommet frem til valg
styret innen dagen etter valgdagen kl. 17. 

SAMETINGSVALGET
Det som er skrevet om stortingsvalget her, gjelder også i all hovedsak  
for sametingsvalget. Det skal imidlertid brukes en egen stemmeseddel, 
stemmeseddelkonvolutt, omslagskonvolutt og ekspedisjonskonvolutt  
ved sametingsvalget. Det offisielle materiellet til sametingsvalget er  
blått. Dersom du bruker annet materiell, er det viktig å skrive på stemme
seddelen og omslagskonvolutten at det gjelder for sametingsvalget. 

Utenlandsboende norske samer, som ikke stod i Sametingets valg 
manntall ved valget i 2005 eller senere, må søke om å bli innført i mann
tallet. Du kan søke elektronisk eller via papirskjema som du finner på   
www.sametinget.no. 

Stemmegivningen ved sametingsvalget sendes riktig opptellings
kommune i Norge. Oversikt over hvor stemmen skal sendes, finner du 
på www.valg.no eller på www.sametinget.no. Du kan også ringe til 
 Sametinget på tlf. +47 78 47 40 00 for ytterligere opplysninger.

Husk at siste frist for å stemme fra utlandet er fredag 1. september 2017. 

For mer informasjon om valget, se www.valg.no
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