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1. Endringer i reglene om rett til 
assistanse ved stemmingen

2. Øvrige endringer i valgloven og 
valgforskriften 

3. Midlertidige lovendringer grunnet 
covid-19-pandemien 



1. Endringer i reglene om rett til 
assistanse ved stemmingen
• Velgere med nedsatt funksjonsevne som ikke kan 

stemme alene har rett til assistanse

• Stemmemottaker eller en selvvalgt hjelper kan 
assistere velgeren
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Hvem som skal avgjøre om velger har rett 
til assistanse

• Stemmestyremedlem eller valgfunksjonær kan 
innvilge hjelp. Ny vurdering fra stemmestyret

• Ved forhåndsstemmingen – tilstrekkelig at en av 
stemmemottakerne mener vilkårene er til stede
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2. Øvrige endringer i valgloven

• En generell rett til å kreve seg fritatt fra å stå på en 
valgliste

• Kommunen skal ikke lenger oversende valgkort fra 
forhåndsstemmingen til fylkeskommunen
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Endringer i valgforskriften

• Endringer på stemmeseddelen 
• Valgkortet sendes til digital postkasse dersom 

velgeren har opprettet slik postkasse, og som 
brevpost til velgere som har reservert seg 

• Stemmer mottatt siste uken før valgdagen skal ikke 
sendes som ordinær brevpost

• Valgstyret skal påføre stempel på stemmesedler avgitt 
utenriks
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3. Midlertidige lovendringer grunnet 
covid-19-pandemien 
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• Innsamling av underskrifter på listeforslag
• Gjennomføringen av valget 



Adgang til elektronisk underskrift på 
listeforslag i år (pga. covid-19)

• Adgang til elektronisk underskrift på listeforslag ved 
stortings- og sametingsvalget i 2021

• Valgdirektoratet har utviklet en digital løsning for 
innsamling av elektroniske underskrifter på 
listeforslag.
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Gjennomføring av valg under en pandemi

• Tverrfaglig arbeidsgruppe satt ned før sommeren 2020
• Rapport fra arbeidsgruppen - desember 2020 
• Høringsnotat med forslag til lovendringer - desember 2020
• Proposisjon med forslag til midlertidig endringer i 

valgloven og kommuneloven fremmet - februar 2021
• Smittevernveileder gitt ut - februar 2021



Målsetning med lovendringene:

- legge til rette for at alle velgere får mulighet til å 
stemme, også om de er i isolasjon eller karantene

- gi kommunene større handlingsrom for å kunne 
håndtere eventuelle smitteutbrudd

- avklare avveininger mellom smittevernhensyn og 
retten til å stemme.
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Holde avstand og 
ha god hygiene 

Velgere i 
karantene
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Velgere i 
isolasjon

Vente med å stemme til de er friske 

Stemme ved egne 
stemmesteder 

med ekstra 
smittevern 

Stemme 
hjemme 

Friske velgere 

Stemme som 
normalt 



Ambulerende stemming ved valget i 2021

• Flere velgere som vil ha behov for å stemme hjemme 
enn normalt 

• Lovendring gir også velgere i isolasjon og velgere i 
karantene som ikke kan komme seg til et stemmested 
mulighet til å stemme hjemme 

• Felles frist for alle kommuner – fredagen før 
valgdagen kl. 10 
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Mulig å stemme hjemme også lørdag, 
søndag og på valgdagen
• Velgere som grunnet smittevern ikke kan stemme ved et valglokale, 

kan også stemme hjemme lørdag, søndag og på valgdagen 
• Gjelder kun velgere som stemmer i den kommunen de er 

manntallsført 
• Felles frist for hele landet– frist kl. 10 på valgdagen 
• Anses som en valgtingsstemme i opptellingen
• Stemmeseddelen skal ikke legges rett i urne – skal bruke 

omslagskonvolutt
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• Valglokaler kan plasseres utenfor det geografiske 
området til stemmekretsen og bestå av flere rom

• Kommunen kan også oppnevne personer som er 
bosatt i andre kommuner, som medlemmer av 
stemmestyrene

• Kommunene kan starte opptelling av 
forhåndsstemmer dagen før valgdagen

15

Større handlingsrom til kommunene 



• Kommunen kan opprette ekstra valglokaler på 
valgdagen om det skulle være nødvendig for å øke 
kapasiteten og spre velgere

• Må ha et eget stemmestyre

• Kommunen kan beslutte å ta imot stemmer hjemme 
hos velgere ved hjelp av kun én stemmemottaker, 
men bare dersom dette er nødvendig for at velgerne 
får stemt
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Ved lokalt smitteutbrudd



• Covid-19-forskriften fastsetter smittevernfaglige 
forsvarlige tiltak bl.a. for arrangementer -
gjennomføring av valg faller utenfor dette

• Tatt inn en egen hjemmel i valgloven til å kunne 
fastsette krav til smitteverntiltak under valget

• KMD har gitt ut en smittevernveileder for 
valggjennomføring som er utarbeidet i samarbeid med 
Folkehelseinstituttet
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Forholdet til smittevernregelverket



• Grunnloven har ikke regler for å utsette valget 
• En utsettelse vil måtte begrunnes med konstitusjonell 

nødrett
• Høy terskel 
• Må besluttes på nasjonalt nivå

• Tatt inn en bestemmelse i valgloven som slår fast 
forholdet mellom valgloven og smittevernloven

• Under selve valget er det ikke anledning til å fastsette 
smitteverntiltak som vil stanse valget
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Valget må gjennomføres 




