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Valgansvarlig med delegert ansvar i kommunene

Informasjon til kommunene om bestilling av valgmateriell fra
Valgdirektoratet med lenke til bestillingsskjema
Kommunene kan bestille et utvalg av valgmateriell fra Valgdirektoratet og få dette tilsendt. For at
Valgdirektoratet skal kunne tilby dette, må personene med rollen delegert myndighet i kommunene
fylle ut og sende oss bestillingsskjemaet som du vil finne nederst i denne e-posten. Frist for å sende inn
bestilling er søndag 24. februar.
Vedlagt finner du PDF-en «Valgmateriell 2017-2019». Denne gir et anslag på den enkelte kommunes
forventede behov basert på bestillinger gjort ifm. stortingsvalget i 2017. Anslaget er tilpasset ny
kommunestruktur ved at vi har slått sammen bestillinger for kommuner som berøres av
kommunereformen. Kommuner som ikke sender sin bestilling innen fristen, vil få tilsendt tilsvarende
mengde materiell som angitt i PDF-filen.
Følgende valgmateriell kan bestilles fra Valgdirektoratet
 Stemmeseddelkonvolutt
 Oransje beredskapskonvolutt
 Avkryssingsstemmeseddel med punktskrift til kommunestyrevalg
 Avkryssingsstemmeseddel med punktskrift til fylkestingsvalg
 Veiledning i punktskrift til avkryssingsstemmeseddel
 Blanke valgkort
 Plakat til stemmelokale (50x70) på bokmål/nynorsk
 Plakat til stemmelokale (50x70) på nordsamisk
 Plakat til stemmelokale (50x70) på sørsamisk
 Plakat til stemmelokale (50x70) på lulesamisk
Øvrig valgmateriell som trengs i valggjennomføringen er kommunene selv ansvarlige for å anskaffe.
Vi gjør oppmerksom på at stemmeseddelkonvoluttene, de oransje beredskapskonvoluttene og de blanke
valgkortene som ble distribuert til kommunene ved forrige valg (2017) er valghendelsesnøytrale og kan
derfor brukes igjen også ved dette valget, gitt det ikke er vesentlige kvalitetsmessige forringelser,
spesielt på konvoluttenes lim.
Slik får du tilgang til, og fyller ut, bestillingsskjemaet
1. Følg denne lenken https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=3XXLGKZCCJC5, fyll inn
e-postadressen din og trykk avslutt. Vinduet vil da lukkes og du vil om litt motta en lenke på epostadressen du oppga
2. Følg lenken du fikk tilsendt og fyll ut skjemaet. Skulle du lukke skjemaet før du er ferdig kan
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du gjenoppta arbeidet ved å følge lenke tilsendt på e-post. Merk at dersom du registrerer deg
igjen, og starter på et nytt skjema, vil Valgdirektoratet legge til grunn siste registrerte skjema
som kommunens bestilling.
3. Når du har sendt inn skjemaet vil du få en bekreftelse på dette på epost med en pdf-kopi på din
bestilling. Hvis du gjør endringer i din bestilling etter dette, mottar du ikke en ny bekreftelse.
Men du kan bruke lenken over til å skrive ut en kopi av din oppdaterte bestilling.
Trenger du hjelp, eller har du spørsmål? Ta kontakt med Valgdirektoratets brukerstøtte via e-post
hjelp@valg.no, eller telefon 21 49 62 40.

Med hilsen
for
Valgdirektoratet
Kristin Thorud Skorpen
Avdelingsleder administrasjon

John Andreas Johnsen
Seniorkonsulent administrasjon
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