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Stortings- og Sametingsvalget 2021 – Innsending av forhåndsstemmer 

 

Valgdirektoratet har inngått avtale med Posten om fremsending av forhåndsstemmer ved 

valget i 2021. 

 

Nedenfor følger veiledning fra Posten for hvordan forhåndsstemmer skal sendes til 

velgerens hjemkommune. Siden valget i 2019 har det skjedd en viktig endring som gjelder 

siste uken før valgdagen. Vi ber derfor om at veiledningen leses nøye og følges av alle 

kommuner, slik at forhåndsstemmene kommer frem i tide.1 

 

Forhåndsstemmer skal sendes som brevpost frem t.o.m. fredag 3. september 

Dette innebærer følgende: 

• Forhåndsstemmer sendes som brevpost (som ved tidligere valg), men med unntak 

av den siste uken før valgdagen der egen løsning skal benyttes, se side 2. 

• Den nest siste uken av forhåndsstemmeperioden skal forhåndsstemmene sendes 

videre til velgerens hjemkommune hver dag, og brevene må innleveres på 

postkontor eller Post i Butikk. OBS! Ikke legg sendingene i de røde 

innleveringspostkassene. 

• Sendingen må være korrekt adressert med mottakerkommune og postadresse (se 

illustrasjonen). For å unngå feilsortering og forsinkelser er det viktig at 

forsendelseskonvoluttens forside kun inneholder adresseopplysninger. 

Vinduskonvolutter skal ikke benyttes. 

 

Eksempel/illustrasjon på forsendelseskonvolutt til velgerens hjemkommune, som skal 

benyttes i perioden frem til og med fredag 3. september: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Veiledningen baserer seg på fastsatte krav i valgforskriften § 27, punkt (8) og (9), og er utarbeidet 

etter avtale med Valgdirektoratet. 

Til valgstyret i kommunen 

 

 

Avsenderkommune/logo  

Postboks 100, 1234 Oslo 
(avsenderopplysninger kan også plasseres på baksiden av konvolutten) 
 

 

 

 

Valgstyret 

Bergen kommune 

Postboks 7700 

5020 Bergen 

Husk 

frankering 
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Den siste uken før valgdagen skal forhåndsstemmene ikke sendes som brevpost. 

Forhåndsstemmene mottatt denne uken, skal sendes på en måte som sikrer at de 

kommer inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen. 

 

Valgdirektoratet har inngått en egen avtale med Posten/Bring om opphenting og levering 

av forhåndsstemmer for den siste uken av forhåndsstemmeperioden, dvs. forhåndsstemmer 

avgitt i uke 36, som skal sendes til andre kommuner. Løsningen baserer seg på bruk av 

tjenesten Ekspress neste dag som har tidsgaranti og gir mulighet for sporing av sendinger. 

Ut over standard for tjenesten Express neste dag gjøres det viktige tilpasninger når det 

gjelder pakking, opphenting og resortering. 

 

Følgende punkter er viktig for at løsningen skal fungere som forutsatt: 

 

• Posten/Bring vil fra Valgdirektoratet motta oversikt over kontaktpersoner, 

kontaktopplysninger (mobilnummer og e-postadresse) og valgstyrenes adresser. 

Dere blir kontaktet av medarbeidere i Posten/Bring for å verifisere opplysningene, 

supplere med info om opphentingssted og første mulige opphentingstidspunkt, og 

avtale opphenting av forhåndsstemmene. Det anbefales opphenting både torsdag 

og fredag/lørdag for større kommuner og kommuner som vet de har mange 

forhåndsstemmer som skal til andre kommuner. Ut over dette så anbefales alle 

kommuner som forventer et visst volum av forhåndsstemmer til andre kommuner, 

å ha minimum én innhenting tirsdag eller onsdag. For å få mest mulig effektive 

innhentingsruter er det Posten/Bring som setter endelig tidspunkt/-rom for 

hentingene, hensyntatt stemmelokalenes åpningstider.  

• Dere må selv pakke forhåndsstemmer avgitt uken før valgdagen, ved å benytte 

forsendelseskonvolutter adressert til mottakerkommune, én konvolutt pr 

kommune. NB! Stemmegivninger til sametingsvalget som skal videresendes til en 

opptellingskommune, kan legges i samme forsendelseskonvolutt som 

stortingsstemmegivninger til samme kommune. Mottaker-kommunen vil se 

forskjell på disse når konvoluttene åpnes.    

• Forsendelseskonvoluttene skal ikke frankeres, men samles og legges inn i egne 

ferdig adresserte esker/emballasje dere mottar fra Posten/Bring på forhånd. 

Fremsending betales av Valgdirektoratet. Når alle konvoluttene ligger i 

esken/emballasjen, lukker dere den.  

• På det avtalte opphentingstidspunkt må noen være til stede og overlevere eskene til 

sjåføren. OBS! Dersom det ikke er forhåndsstemmer til andre kommuner, og derav 

ikke behov for henting, må det gis beskjed om dette til din kontaktperson i 

Posten/Bring, så tidlig som mulig.  

• Sjåføren skanner/registrerer eskene som innlevert ved overlevering fra 

valgmedarbeider.  

• Alle esker er adressert til Posten/Bring i Oslo. Der vil Posten/Bring resortere alle 

forsendelseskonvoluttene og sende dem i nye esker til respektive 

mottakerkommuner (én eller flere esker per mottakerkommune).  

• Alle eskene blir kjørt ut og levert på leveringsadresse. Utleveringsdag vil i 

hovedsak være mandag (valgdagen), men noen pakker må forventes utlevert før 

helgen eller tirsdag (etter valgdagen). Ordinær utleveringsfrist for Ekspress neste 

dag er normalt kl 09.00 i sentrale strøk og kl. 16.00 øvrige steder. For ytterligere 

detaljer, ta kontakt med din kontaktperson i Posten/Bring eller Kundeservice. 

• Viktig: Kontaktpersonene i kommunen må være tilgjengelige for kontakt på 

oppgitt telefonnummer i perioden mandag 6. september til og med tirsdag 14. 

september. Kontaktpersonene i Posten/Bring vil være tilgjengelige i det samme 

tidsrommet. 

 

 

Annet 

• Ekspress neste dag vil fortrinnsvis bli utlevert til oppgitt 

leveringsadresse/kontaktperson i kommunen. Dersom det ikke er mulig å få 

utlevert pakken, er standard rutine for tjenesten at pakken kjøres til 

hentekontor/Post i Butikk og hentemelding sendes via SMS til angitt 

mobiltelefonnummer på pakken/i forhåndsmeldingen.   
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• Kommuner som har postboks: Det anbefales en ekstra henting i postboksen etter 

bokslegging tirsdag 14. september for å sikre at eventuelle forsinkede 

forhåndsstemmer sendt som brevpost kommer frem innen fristen kl. 17.00.   

• Posten har etablert en beredskap som har spesielt fokus på driftsopplegget i 

perioden 6.-14. september. Vi ønsker derfor at kommunikasjonen skjer mellom 

kommunen og oppnevnt kontaktperson i Posten/Bring. Kundeservice vil også være 

tilgjengelig ved behov for hjelp. Kommunene kan benytte et eget telefonnummer 

til Kundeservice: 22030048 i perioden 6.-14. september innenfor åpningstid 08.00-

17.00 mandag – fredag. 

 

Gjennom et godt samarbeid mellom kommunene og Posten/Bring vil forhåndsstemmene 

komme frem i tide. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kristin Bergum 

Direktør Internasjonal og Regulatoriske forhold 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 


