Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Valgdagen er mandag 9. september

Hvordan forhåndsstemmer du utenriks?
Hvem kan stemme?

•
•
•

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019,
og som er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt
i Norge.
Statsborger i et annet nordisk land (det vil si Danmark, Island,
Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av 2019,
og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år
innen utgangen av 2019 og som har stått innført i folkeregisteret
som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har
stemmerett uavhengig av om de har vært folkeregisterført som bosatt
i Norge eller ikke. De behøver ikke søke om innføring i manntallet.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en
kommune på valgdagen.

Når kan du forhåndsstemme?
Forhåndsstemmegivningen utenriks, på Svalbard og Jan Mayen starter
mandag 1. juli, og må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen
på Svalbard og Jan Mayen (fredag 6. september) og nest siste fredag før
valgdagen utenriks (fredag 30. august).
Du kan stemme utenriks frem til nest siste fredag før valgdagen, men ta
høyde for at det i enkelte områder må påregnes lang postgang.
Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen
din når frem til valgstyret i hjemkommunen din innen kl. 17 dagen etter
valgdagen. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette blir
ikke godkjent.
Er du i Norge på valgdagen og avlegger stemme, vil denne stemmegivningen ikke bli godkjent hvis du har avgitt forhåndsstemme.

Står du i manntallet?
Norske statsborgere som har vært folkeregisterført som bosatt i Norge
noen gang i løpet av de ti siste årene før valgdagen, blir automatisk ført
inn i manntallet i siste folkeregisterførte bostedskommune.
Norske statsborgere som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i
Norge i løpet av de ti siste årene før valgdagen, må søke om innføring
i manntallet. Er du ikke innført i manntallet, søker du om slik innføring
når du underskriver omslagskonvolutten.

Hvordan forhåndsstemme fra utlandet?
1. Du må møte personlig hos en stemmemottaker.
2. Stemmemottakeren gjør deg kjent med hvordan du stemmer,
og gir deg skrivesaker, stemmesedler til både kommunestyreog fylkestingsvalget og en stemmeseddelkonvolutt. Deretter
avgir du din stemme i enerom og uten at noen ser hva du
stemmer. Ønsker du å stemme til begge valg, må du gjøre
dette samtidig.
3. Du krysser av på stemmeseddelen for det partiet du ønsker å
stemme på. Ønsker du å stemme på et annet parti/ gruppe,
skriver du navnet på partiet/gruppen i eget felt. Markerer du
ikke av for et parti/gruppe, stemmer du blankt.
Den rosa stemmeseddelen er til kommunestyrevalget,
og den blå stemmeseddelen er til fylkestingsvalget.
I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men
ikke fylkestingsvalg. Er du manntallsført i Oslo kommune og
vil stemme ved valg til bydelsutvalg, kan du enten benytte
en medbrakt stemmeseddel for valg til bydelsutvalg eller
et blankt ark som du skriver navnet på partiet/gruppen du
stemmer på. Bruker du et blankt ark, må du også skrive at
seddelen gjelder for valg til bydelsutvalg.
4. Du legger stemmesedlene i stemmeseddelkonvolutten.
Konvolutten bør limes igjen.
5. Stemmemottakeren legger stemmeseddelkonvolutten i en
omslagskonvolutt for utenriks stemmegivning, og limer igjen
omslagskonvolutten i ditt påsyn.
Er omslagskonvolutten åpen, blir stemmegivningen
forkastet.
6. Stemmemottakeren påfører nødvendige opplysninger på
omslagskonvolutten og underskriver.
7. Du får omslagskonvolutten fra stemmemottakeren, og
du bekrefter at opplysningene er riktige ved å underskrive
omslagskonvolutten. Det er særlig viktig at navn, fødselsnummer (fødselsdato + personnummer, 11 siffer) og
(eventuelt tidligere) bostedsadresse i Norge er riktig.
8. Stemmemottakeren sørger for at forhåndsstemmen blir
sendt direkte til riktig kommune i Norge.

Dersom du er folkeregistrert i en kommune eller et fylke som er berørt av kommune- og regionreformen, skal du velge representanter til
kommunestyret og fylkestinget i de nye kommunene og fylkene.

For mer informasjon, se valg.no

