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Vote for your future!
#HevStemmenNå2015

HEV STEMMEN NÅ!
Stem for din fremtid!

Hvor finnes det informasjon om de 
politiske partiene? 

Alle partienes nettsider inneholder utfyllende 
informasjon om hvilken politikk de fører, og hvilke 
saker som er viktigst for dem. På nettsidene for 
partienes egne lokallag kan du også lese program-
met deres for kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2015. 

Trenger du opplæring i hvordan du skal bruke 
din stemmerett eller informasjon om hva de 
ulike politiske partiene mener? 

Ta kontakt med MiRA-Senteret! 

Besøksadresse: Storgata 38, Oslo
Tlf: 22 11 69 20
E-post: post@mirasenteret.no eller 
ungejenter@mirasenteret.no
Hjemmeside: www.mirasenteret.no
Facebook: Mira Senteret 
Twitter: @MiraSenteret
Instagram: @mira_ressurssenter 

#HevStemmenNå2015!

 



Hvordan stemmer jeg?

•	Kommunestyre- og fylkestingsvalg er  
hemmelig. Det er ingen andre enn deg selv som 
trenger å vite hvilket parti du har stemt på

•	Ta med legitimasjon (bankkort med bilde eller pass) 
når du skal stemme

•	Du velger stemmeseddelen til det politiske partiet 
du vil stemme på. Du kan endre på stemmeseddelen 
og gi en personstemme til den politikeren du synes 
kjemper for dine saker. Da setter du et kryss i  
margen foran denne kandidatens navn. Dersom  
du ikke ønsker å gjøre endringer, stemmer du på  
kandidatene i den rekkefølgen de er oppført på 
stemmeseddelen

•	Du bretter stemmeseddelen med partinavnet inn og 
feltet for stempling ut

•	Deretter går du til valgfunksjonæren som stempler 
stemmeseddelen

•	Stemmeseddelen legger du så i valgurnen

Du har nå brukt din demokratiske 
rett og hevet din stemme!
 
Hvor skal jeg stemme?

Alle velgere får tilsendt et valgkort i posten som 
inneholder informasjon om hvilket valglokale som kan 
benyttes, samt åpningstider. Du kan også stemme ved 
et annet valglokale i din kommune. Oversikt over alle 
valglokalene	i	ditt	nærmiljø	finner	du	på	din	kommunes	
nettside, for eksempel www.oslo.kommune.no. 

Hva er et kommunestyre- 
og fylkestingsvalg?

Kommunestyre- og fylkestinget er lokaldemokrati-

ets øverste organer. Ved et kommunestyre- og 

fylkestingsvalg stemmer du representanter fra de 

ulike politiske partiene inn i kommunestyret for 4 

år. Disse representantene har blant annet ansvaret 

for eldreomsorg, sosiale stønader, helsetjenester 

og grunnskoleutdanning i din kommune. Bruker du 

stemmeretten 14. september er du med på å forme 

det politiske landskapet i ditt nærmiljø.  Du kan 

være med å bestemme din, og dine barns fremtid! 

Hvem kan stemme ved kommunevalget?

•	Både kvinner og menn har stemmerett

•	Alle utenlandske statsborgere som har vært  
registrert bosatt sammenhengende i Norge,  
de tre siste årene før valgdagen

•	Statsborgere i øvrige nordiske land som har vært 
registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015

•	Alle norske statsborgere som er, eller har vært,  
registrert bosatt i Norge

•	For å kunne stemme må du være 18 år eller  
fylle 18 år i løpet av 2015


