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Forsendelse av forhåndsstemmer 

Den 1. januar 2018 ble A- og B-post slått sammen til én felles brevstrøm, jf. Meld. St. 31 Postsektoren i 

endring. Med denne endringen kommer kravet om at minst 85 prosent av innenlandsk brevpost skal være 

fremme innen to dager etter innlevering. Tidligere var kravet at samme andel skulle være fremme innen 

dagen etter innlevering. Forhåndsstemmegivningen innenriks kan foregå til og med siste fredag før 

valgdagen, jf. Valgloven § 8-1. Loven setter ingen frist for stengetid på fredag. Dette, kombinert med 

endringen i postloven, gjør at Kommunal og moderniseringsdepartementet har bedt Valgdirektoratet å 

iverksette tiltak for å sørge for at forhåndsstemmer avgitt de to siste dagene i forhåndsstemmeperioden 

kommer frem innen fristen dagen etter valgdagen kl. 17.  

 

Etter en utlyst konkurranse om spedisjon av forhåndsstemmer, har Posten Norge AS fått i oppdrag å 

hente og levere forhåndsstemmer for de to siste dagene i forhåndsstemmeperioden. Avtalen innebærer at 

kommunene avtaler et opphentingssted og -tidspunkt direkte. Det legges opp til en samlet opphenting per 

kommune av forhåndsstemmene fra torsdag og fredag før valgdagen, og det vil være mulig for 

kommunene å bestille opphenting på fredag eller lørdag. Hver kommune oppgir en kontaktperson, slik at 

det er enkelt å komme i kontakt med kommunen ved eventuelle forsinkelser, hendelser og lignende. 

Avtalen innebærer at kommunene melder inn et opphentingssted og første mulige opphentingstidspunkt 

på forhånd til Valgdirektoratet, slik at leverandøren kan planlegge ruter for opphenting. Leverandøren vil 

ta kontakt med kommunens oppgitte kontaktperson for å avtale endelig opphentingstidspunkt.  

 

Posten vil informere alle kommuner om hvordan tjenesten vil bli levert, og Valgdirektoratet vil utarbeide 

en egen veiledning til kommunene på Valgmedarbeiderportalen.  

 

Avtalen er inngått mellom Posten Norge AS og Valgdirektoratet, og kostnadene knyttet til tjenesten 

dekkes av Valgdirektoratet. Eventuelle kostnader ved bruk av andre operatører eller tjenester som ikke er 

dekket i avtalen må dekkes av den enkelte kommune.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt endringer i valgforskriftens § 27 slik at det ikke 

lenger er et krav om å sende forhåndsstemmer videre hver dag torsdag og fredag siste uken før 

valgdagen. Departementet vil i eget brev orientere om endringen. 

 

 

Med hilsen 

for Valgdirektoratet 

 

 

Bjørn Berg 

direktør 

Lise Merkesdal 

seniorrådgiver 
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