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Fullmaktskomiteen: 
Komiteen vil likevel peke på at det ser ut til å være til 
dels betydelige kvalitetsforskjeller mellom kommunene, 
også mellom stemmekretsene i kommunene, med 
hensyn til måten valget er gjennomført på.  

Det må bli større bevissthet om konsekvensene av feil. 
Selv tilsynelatende små feil kan, hvis de blir mange nok, 
få konsekvenser for gyldigheten av valget i fylker hvor 
det er små marginer mellom mandatene.   

I tillegg er det viktig å ha fokus på faktorer som kan 
muliggjøre valgfusk av enhver art.  



Fullmaktskomiteen: 

Dette indikerer at opplæringen av 
valgfunksjonærene må bli enda bedre.  
 

Derfor er det viktig at kommunene sørger 
for god bemanning og tilstrekkelig 
opplæring av de involverte i valgarbeidet. 



Har vi gitt god opplæring? 

Har opplæringen gitt læring? 

 



Valgloven §9-5: 
 

Velgeren skal i enerom og usett 
brette sammen 

stemmeseddelen slik at det ikke 
er synlig hvilken valgliste 

velgeren stemmer på. 



http://www.bt.no/nyheter/valg/Her-stemmer-Erna-feil-2963942.html


Velgeren skal i 
enerom og usett 
brette sammen 
stemmeseddelen slik 
at det ikke er synlig 
hvilken valgliste 
velgeren stemmer 
på. 

Fra 

http://www.bt.no/nyheter/valg/Her-stemmer-Erna-feil-2963942.html


Fra 

http://www.bt.no/nyheter/valg/Her-stemmer-Erna-feil-2963942.html


Fra 

http://www.bt.no/nyheter/valg/Her-stemmer-Erna-feil-2963942.html


Opplæringskonferansene 

• KRD laget opplegg 

• Kompetanseteam utførte 

 

• Foregikk det læring på konferansen? 

• Var konferansen nyttig for deg? 
– Som valgansvarlig  

– Som opplæringsansvarlig av stemmestyrer og 
valgmedarbeidere 

– Hadde du hatt bruk for noe annet? 

 

 



Hjelpemidler fra KRD 

• Valgmedarbeiderportalen 

• Valgrutiner 

• Valghåndboken 



Opplæring i kommunen 

Valgmedarbeiderne er «valgets ansikt utad» 

 

• Hva lærer vi dem? 

 

• Lager vi gode rutiner for valgmedarbeiderne? 

 

• Forbereder vi dem på situasjoner som kan 
oppstå? 



Eksempel 1: 

Ved avkrysserbordet:  

1. Be om valgkort og legitimasjon 

2. Kryss i manntall 
 

3. Stemple stemmeseddelen  

4. Velger legger stemmeseddel i urnen  

 

Hva kan skje hvis vi avviker fra rekkefølgen? 

 



Eksempel 2: 

En velger kommer inn i valglokalet med en 
stemmeseddel i hånden. Han setter kursen 
direkte mot avkrysserbordet. 

 

Hva gjør dere? 

 



Eksempel 3: 

Ved avkrysserbordet oppdager dere at velgeren 
har puttet stemmeseddelen i urnen før den ble 
stemplet. 

 

Hva gjør dere? 

 



Opplæring og veien videre... 

• Hvordan møter vi utfordringen fra 
Fullmaktskomiteen? 

• Trenger kommunene hjelp? 

• Hva slag hjelp vil vi eventuelt ha? 


