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På valgdagene 12. og 13. september må du stemme i den 
kommunen du er registrert bosatt i per 1. juli 2021.  
Du finner informasjon om valgkretser og lokaler på baksiden.

Hvem har stemmerett?
Du har stemmerett dersom du:
►er norsk statsborger
►har fylt 18 år innen utgangen av 2021
►er, eller har noen gang vært, folkeregistrerført som bosatt 
    i Norge.

Følg smittevernregler og råd
Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder der du 
bor. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, 
og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

Også velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mu-
lighet til å stemme. Ta kontakt med servicetorget i Våler kommune 
på telefon 62 42 40 00 for mer informasjon.  

Husk legitimasjon
Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for 
eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du 
kan også bruke annen type legitimasjon.  

Legitimasjon må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis 
du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller 
fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din 
identitet. Den ansatte må da legitimere seg. 



        

  
Når og hvor kan du stemme? 
Forhåndsstemme kan du gjøre fra tirsdag 10. august til og med
10. september i hvilken som helst kommune. 

På valgdagen kan du stemme i kommunen du er folkeregistrert 
bosatt i per 30. juni 2021. Du kan stemme i hvilket som helst 
valglokale i kommunen.  

    Dersom du er i karantene skal du ikke stemme i ordinære 
    valglokaler. 
    Dersom du er i isolasjon skal du stemme hjemmefra. 
  
    Ta kontakt med servicetorget i Våler kommune for mer 
    informasjon om hvordan dette skal gjennomføres. 

Er du syk eller ufør? 
Da kan du kontakte servicetorget i Våler kommune på 
telefon 62 42 40 00 frem til kl. 10.00 den 10. september å 
be om forhåndsstemme hjemme. 

Det er også mulig å stemme i fra utlandet fra 1. juli til og med 
3. september.

Hjelp til å stemme
Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller 
trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonnærene har 
taushetsplikt. 

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du 
ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av 
en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut. 



   
                                       

 
Forhåndsstemming fra 10. august til 10.september

Du kan avlegge forhåndsstemme på
Sentralgården, møterom ved kantina 

Åpningstider: 
►Mandag klokken 12.00 – 19.00
►Tirsdag – fredag klokken 12.00 – 17.00

Forhåndsstemme hjemme gjøres etter avtale. 
Ta kontakt med Våler kommunes servicetorg på telefon 62 42 40 00.

Ambulerende forhåndsstemming
►Våler omsorgssenter: 1. september kl. 10.00 – 11.30
►Vålertunet: 2. september kl. 10.00 – 11.15
►Risberget samfunnshus: 9. september kl. 16.00 – 18.00
►Gravberget skole 10. september kl. 16.00 – 18.00.

Sametingsvalget
Våler kommune har færre enn 30 manntallsførte til sametingsvalget 
og det gjennomføres kun forhåndsstemming ved sametingsvalget.  
Det er ikke mulig å stemme på valgdagen for velgere til sametinget 
som er bosatt i kommunen. 

Kretser og åpningstider valgdagen 13. september 
►Våler krets: Våler aktivitetshus  klokken 09.00 – 20.00 
►Braskereidfoss krets: Vålerhallen ved Solør videregående skole 
    klokken 09.00 – 20.00

Har du spørsmål ta kontakt med servicetorget i Våler kommune på 
telefon 62 42 40 00 eller på 

epost: postmottak@vaaler-he.kommune.no

Følg med på kommunens hjemmeside:  
www.vaaler-he.kommune.no eller på www.valg.no


