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Til nye norske statsborgere,
13. september er det stortingsvalg i Norge. Ved å delta i valget, støtter du opp om demokratiet.
Ved valget har norske statsborgere stemmerett. Du mottar dette brevet fordi du er registrert som ny
statsborger i Norge i løpet av de åtte siste årene.

Bidra til høy valgdeltakelse

Demokratiet trenger at mange benytter stemmeretten sin. Uavhengig av om dette er ditt første valg i
Norge, eller du har stemt tidligere, håper vi du benytter sjansen til å påvirke hvordan politikken
utformes. Hvilket politisk parti og hvilke kandidater du stemmer på, er selvsagt opp til deg. Det viktige er
at du deltar.

Praktisk informasjon om valget

Valgdagen er 13. september 2021. I noen kommuner er det også mulig å stemme søndag 12. september.
Du kan også forhåndsstemme til og med 10. september.
Du har fått tilsendt valgkortet ditt, med informasjon om ditt valglokale og åpningstider. Du finner også
informasjon om valglokaler og hvor du kan forhåndsstemme på valglokaler.no.
Husk å ta med legitimasjon som inneholder navn, fødselsdato og bilde når du stemmer.
Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder der du bor. Husk å hold avstand og ha god
håndhygiene når du stemmer. Er du syk, i isolasjon eller karantene, kan du kontakte kommunen din, som
legger til rette for at du får stemt.
Har du praktiske spørsmål, kan du kontakte din kommune eller lese mer på valg.no. Her finner du også
filmer som viser hva som skjer i et valglokale og hvordan man stemmer.
Bruk stemmeretten din. Godt valg!
Hilsen Bjørn Berg

Direktør i Valgdirektoratet
Om Valgdirektoratet
Valgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og skal bidra til et
velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen i Norge.
Direktoratets overordnede prioritering i 2021 er å bidra til en korrekt, sikker, åpen og tillitvekkende
gjennomføring av stortings- og sametingsvalget 2021.
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