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I år er det stortingsog sametingsvalg
Har du allerede bestemt deg, kan du
forhåndsstemme fra 10. august til
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– Velkommen til valg

Stortings- og sametingsvalget 13. september kommer et og et halvt år etter at
Covid-19 stengte ned samfunnet vårt for
første gang. Nesten like lenge har Asker
kommune planlagt for at dette valget skal
kunne gjennomføres på en trygg og god
måte, uansett smittesituasjon.
Mange liker å stemme på selve valgdagen.
For meg er det noe høytidelig over det; å
stå i kø sammen med andre mennesker
som gjør sin borgerplikt, legge stemmeseddelen i urnen og kjenne takknemlighet
over å bo i et fritt demokrati der alle stemmer er like viktige.

I år håper jeg likevel at alle som kan,
benytter en av de mange mulighetene til å
forhåndsstemme.
I denne brosjyren finner du mye informasjon om hvor og hvordan du kan stemme,
samt om hvordan smittevern blir ivaretatt.
Alle som ønsker det skal få stemme trygt
også i år, og jeg håper at mange velgere
finner veien til valglokalene våre.
Godt valg, alle sammen!
Lene Conradi
Valgstyrets leder
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Dette trenger du å vite om
Stortinget og Sametinget

Foto: Stortinget

Stortinget er Norges lovgivende, bevilgende
og kontrollerende forsamling.

Oppgavene til Stortinget
• vedta lovene vi skal leve etter i Norge
• bestemme hvordan staten skal få
sine inntekter og hvordan pengene
skal fordeles i samfunnet
• kontrollere regjeringen

Når du stemmer ved stortingsvalg, er du med på å bestemme hvilke
169 representanter som skal sitte på Stortinget de neste fire årene.
Representantene kommer fra 19 valgdistrikter. 150 velges som
direktemandater og 19 er utjevningsmandater. Fordelingen av
mandatene regnes ut på bakgrunn av valgdistriktenes innbyggertall
og areal.
64 000 innbyggere i Asker har stemmerett ved stortingsvalget i år.
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Foto: Sara Márja Magga

Sametinget er det samiske folkets folkevalgte parlament
i Norge, og er et selvstendig folkevalgt organ.
Det første Sametinget ble åpnet
9. oktober 1989.
Når du stemmer ved sametingsvalget, er
du med på å bestemme hvilke 39 representanter som skal sitte på Sametinget de
neste fire årene.
Det er syv valgkretser som dekker hele
landet. Hver krets får tildelt mandater etter antall manntallsførte samer i kretsen.
I Asker har litt over 100 personer stemmerett ved årets sametingsvalg.

Oppgavene til Sametinget
• styrke samenes politiske stilling og fremme
samenes interesser i Norge
• bidra til en likeverdig og rettferdig behandling
av det samiske folket
• arbeide med å legge forholdene til rette for
at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin
kultur og sitt samfunnsliv
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Har du stemmerett?
Du har stemmerett ved årets
stortingsvalg dersom du

Hvem kan stemme
ved sametingsvalget?

• er norsk statsborger
• fyller 18 år innen utgangen av 2021
• er, eller har vært, folkeregistrert som
bosatt i Norge

• samer som er norske statsborgere og som fyller 18 år
i 2021, og som er, eller har
vært, registrert som bosatt
i Norge
• svenske og finske samer
som fyller 18 år i 2021 og
som er registrert som bosatt
i Norge per 30. juni 2021
• samer som ikke er nordiske
statsborgere, som fyller
18 år i 2021, og som har
vært registrert som bosatt i
Norge de tre siste årene

For å kunne stemme må du også være innført i manntallet, som er en oversikt over
alle som har stemmerett i en kommune.
Er du norsk statsborger og bor i Norge,
føres du inn i manntallet i den kommunen
der du er registrert som bosatt per 30. juni
i valgåret.
Flytter du og blir registrert i en annen
kommune etter 30. juni, har du stemmerett
i kommunen du flyttet fra.

Sjekk dine opplysninger
I Asker er manntallet offentlig tilgjengelig
slik at du kan kontrollere egne opplysninger. Ta kontakt med innbyggerservice i
Asker sentrum eller Sætre innbyggertorg.
Oppdager du feil, kan du sende kravet
om rettelse til valgstyret i Asker. Adresse:
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.
Er du usikker på om du har stemmerett,
eller har du spørsmål om manntallet,
ta kontakt med oss på tlf.: 66 70 00 00.
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For å kunne stemme, må du
være registrert i Sametingets
valgmanntall.

Bor du i utlandet og
har lyst til å stemme?
Sjekk valg.no for informasjon
om hvordan du går frem.

Nå får du valgkortet rett
på mobilen
Alle velgere får tilsendt et valgkort. Ved stortings
valget til høsten får alle som ikke har reservert seg
mot digital post, valgkortet tilsendt digitalt. Ta med
deg din smarttelefon til valglokalet, så er valgkortet
lett tilgjengelig når du skal stemme.

Personer som har reservert seg
mot digital post, eller som ikke har
oppdatert eller bekreftet kontakt
informasjonen sin i Kontakt- og
reservasjonsregisteret de siste 
18 månedene, kommer til å få valg
kortet tilsendt på papir.
Velgere som har stemmerett ved
både stortings- og sametingsvalget
får to valgkort. Valgkortet til sametingsvalget blir sendt i posten.
Å få valgkortet er først og fremst en
bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det
også hvilken valgkrets du tilhører,
slik at det er enkelt for deg å vite
hvor du skal stemme på valgdagen.
Dersom du har med deg valgkortet
i valglokalet, går det raskere å finne
deg i manntallet.
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Husk legitimasjon
Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det kan
være pass, førerkort, nasjonalt ID-kort eller bankkort.
Du kan også bruke annen type legitimasjon så lenge den
har både navn, fødselsdato og bilde. Dersom du ikke har
legitimasjon, får du heller ikke avgitt din stemme.
Hvis du oppholder deg på en institusjon som for eksempel sykehjem, kan du få en ansatt til å bekrefte din identitet. Da er det et vilkår at den ansatte kan legitimere seg.
Alle velgere får et eget valgkort. Du trenger ikke valgkortet
for å kunne avgi din stemme, men for å lette jobben med
å finne deg som velger i manntallet, er det fint om du tar
det med likevel. På valgkortet finnes det nemlig en strekkode som kan leses ved bruk av en håndskanner.
Husk at dersom du lurer på noe når du er i valglokalet,
kan du spørre en valgfunksjonær.
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Trygt å stemme i Asker
Stortings- og sametingsvalget skal gjennomføres på en
trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen.
Valgstyret i Asker har bestemt at det skal
være fokus på håndhygiene, rengjøring og
avstand i alle kommunens forhåndsstemmesteder og valglokaler.
– Vi følger regjeringens smittevernveileder
for valg og de tiltakene som er foreslått der.
Vi følger også de til enhver tid gjeldende
smittevernregler. Det er med andre ord trygt
å stemme, sier valgansvarlig Rolf Brakstad,
og legger til at kommunen vurderer hele
tiden om smitteverntiltakene er tilstrekkelige
ut fra smittesituasjonen i Asker.

Smittevernråd
• Husk å holde avstand
• Ha god håndhygiene
• Ikke møt opp i valglokalet om
du er syk

Stem tidlig
Har du bestemt deg for hva du skal stemme, bør du stemme på forhånd på ett av
kommunens sju forhåndsstemmesteder.
Skal du stemme 13. september, stem tidlig.
– For å unngå lange køer, bør alle som kan
stemme tidlig på dagen. Krav til avstand
kan føre til ekstra lange køer om du velger et
tidspunkt mange andre også stemmer, for
eksempel rett etter jobb, sier Brakstad.

Kontakt oss
Lurer du på noe når det gjelder smittevern
og valg, ta kontakt med oss eller besøk
våre nettsider: asker.kommune.no/valg.
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Derfor bør du forhåndsstemme
I år oppfordrer vi flest mulig til å forhåndsstemme.
Fra 10. august til 10. september kan du forhåndsstemme
ved ett av Askers syv forhåndsstemmesteder. Her kan du
forhåndsstemme både til stortingsvalget og sametingsvalget.
I 2019 forhåndsstemte én av tre velgere.
Fordelen med å forhåndsstemme er at du selv kan velge
tidspunkt som passer deg, noe som er bra, siden vi fortsatt er
i en pandemi og ønsker å unngå kø.
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Her kan du forhåndsstemme
Asker sentrum
(lokaler til gamle
Servicetorget)
Knud Askers vei 24
1384 Asker
Heggedal innbyggertorg
Heggedal torg 38
1389 Heggedal
Holmen innbyggertorg
Vogellund 6
1394 Nesbru

Røyken Senter
Spikkestadveien 92A
3440 Røyken

Tofte innbyggertorg
Vestre Strandvei 3
3482 Tofte

Slemmestad
innbyggertorg
Vaterlandsveien 27
3470 Slemmestad
Se oversiktskart

Sætre innbyggertorg
Nordre Sætrevei 1
3475 Sætre

på neste side

Utvidet åpningstid

Hjelp til å stemme

Du kan stemme i våre åpningstider. Alle
innbyggertorgene vil ha utvidet åpnings
tider torsdager og hele siste uken før valget.
Det er også mulig å forhåndsstemme på
innbyggertorgene de tre siste lørdagene før
13. september.

Stemme på institusjon?
Fra 12. august er det mulig å forhånds
stemme ved helse- og omsorgsinstitusjonene. Se egne oppslag der du bor eller
sjekk våre valgsider på nett.

Det er parkeringsmuligheter i nærheten av
våre valglokaler, om du må kjøre bil.

Universell utforming
Ved alle forhåndsstemmestedene er kravene til universell utforming ivaretatt, og på
hvert sted blir du møtt av erfarne valgmedarbeidere som hjelper til dersom det
skulle bli behov for det. Sætre innbyggertorg og Asker sentrum er også tilrettelagt
for de største rullestolene.

Ufør eller syk?
Da kan du få tilbud om å stemme hjemme.
Søknadsskjemaet finner du på valgsidene
våre.
Er du i isolasjon eller karantene?
Da vil du i utgangspunktet få tilbud om å
stemme hjemme. Det gjelder ikke deg som
går ut av isolasjon eller karantene tidlig i
uke 36. Er det mange som er i karantene
siste uken før valget, vil vi vurdere å åpne et
eget valglokale. Følg med i våre kanaler.
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Sætre innbyggertorg

Her kan du stemme på valgdagen
Har du ikke anledning til å forhåndsstemme, kan du stemme på selve
valgdagen mandag 13. september.

Uansett når på dagen du velger å avgi din
stemme, anbefaler vi alle som har mulighet til det å gå, sykle eller benytte seg av
kollektivtransport til og fra valglokalet.

På valgkortet står det hvilket valglokale du
hører til. Skal du stemme ved sametingsvalget, kan du gjøre det på Vollen ungdomsskole.

Bruk hele åpningstiden fra klokken 09
til klokken 21, så unngår du kø både i
valglokalet, på veiene og når du eventuelt
skal parkere.

Lett adgang for alle

Det finnes parkeringsmuligheter rett
utenfor eller i nærheten av alle våre valglokaler.
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Valglokalene er universelt utformet og har
et eget avlukke hvor det er tilrettelagt for
blinde og svaksynte. Vi tilbyr også store
avlukker for rullestorbrukere på alle stemmesteder, unntatt badehotellet i Holmsbu.
Her har vi et noe mindre avlukke.

Se oversiktskart
på forrige side

Stemmekretser
01

Nesøya
Nesøya skole
Tverråsen 4
1397 Nesøya

07

Vollen
Vollen ungdomsskole
Håkavikveien 45
1390 Vollen
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Sydskogen
Sydskogen skole
Odins vei 69
3472 Bødalen

02

Nesbru
Nesbru
videregående skole
Halvard Torgersens vei 8
1396 Billingstad

08

Solvang
Solvang ungdomsskole
Solvangveien 32
1383 Asker

14

Klokkarstua
Hovenga samfunnshus
Knivsfjellveien 2
3490 Klokkarstua
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Spikkestad
Spikkestad ROS Arena
Ovnerudveien 1
3430 Spikkestad

15

Holmsbu
Badehotellet i Holmsbu
Storgaten 8
3484 Holmsbu

10

Midtbygda
Midtbygda skole
Vangsfjellveien 1
3440 Røyken
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Tofte
Tofte ungdomsskole
Skoledalen 89
3482 Tofte

11

Slemmestad
Slemmestadhallen
Skolebakken 10
3470 Slemmestad
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Sætre
Sætre barneskole
Søndre Sætrevei 1
3475 Sætre

12

Frydenlund
Frydenlund skole
Astrid Skares vei 72
3474 Åros

03

Hofstad
Hofstad skole
Hofstadgata 14
1384 Asker

04

Risenga*
Bondi skole
Eddas vei 3
1386 Asker

05

Borgen**
Borgen ungdomsskole
Vardefaret 4
1388 Borgen

06

Hovedgården
Heggedalshallen
Heggedalsbakken 9
1389 Heggedal

* Skal du stemme på Bondi skole, oppfordrer vi
deg til å parkere ved brannstasjonen. Velger du
å parkere ved skolen, og skal inn på Røykenveien
retning Heggedal etter at du har stemt, anbefaler vi
å ta til høyre mot sentrum og heller snu. Da slipper
du å skape lange køer.

** Skal du stemme på Borgen ungdomsskole, bør
du være obs på trafikkavviklingen i området og
følge skiltingen. Det kan være noe kø, da kom
munens teststasjon er etablert i samme område.
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Slik stemmer du
ved stortingsvalget

Illustrasjoner: Valgdirektoratet

1

Gå inn i et ledig avlukke og ta stemmeseddelen du vil bruke.

2

Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen. Du kan endre
rekkefølgen på kandidater ved å sette et nummer i ruten til venstre,
eller stryke kandidater ved å sette et kryss i ruten til høyre.

3

Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for
stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke
brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.

4

Gå til en valgfunksjonær. Har du med valgkortet, går det raskere
å finne deg i manntallet. Du må også vise legitimasjon.

5

Få et stempel på utsiden av stemmeseddelen.
Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.

6

Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.
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Slik stemmer du
ved sametingsvalget
1

Henvend deg til stemmestyrets lederbord for å få stemmeseddelsett og blå stemmeseddelkonvolutt.

2

Gå inn i et ledig avlukke og plukk ut ønsket stemmeseddel.
Denne legger du i den blå stemmeseddelkonvolutten.

3

Gå tilbake til stemmestyrets lederbord og vis legitimasjon
for å bli avkrysset i manntallet.

4

Du legger selv stemmeseddelkonvolutten i urnen for
sametingsvalget. Den skal ikke stemples slik man gjør med
stemmesedler til stortingsvalg.
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Hvem kan du stemme på?
Stortingsvalg 2021
Det skal velges 36 stortingsrepresentanter fra Viken, fordelt på tre valgdistrikt:
Akershus, Buskerud og Østfold. Asker kommune inngår i Akershus valgdistrikt.

20 partier stiller lister i Akershus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alliansen – Alternativ for Norge
Arbeiderpartiet
Demokratene
Folkeaksjonen Nei til
mer bompenger
Fremskrittspartiet
Generasjonspartiet
Helsepartiet
Høyre
Industri- og Næringspartiet
Kristelig Folkeparti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Partiet Sentrum
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Sametingsvalg 2021
Ved sametingsvalg er landet delt inn i sju valgkretser. Viken inngår i
valgkrets 7 Sør-Norge. Herfra skal det velges seks representanter.

Åtte partier stiller lister i valgkrets 7 Sør-Norge:
•
•
•
•

Árja
Arbeiderpartiet
Samefolkets Parti
Nordkalottfolket

•
•
•
•

Høyre
Senterpartiet
Fremskrittspartiet
Norske Samers Riksforbund

Det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler.
Ved opptelling vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil
vise hvor mange som har stemt blankt.
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Hva skjer etter at du har stemt?
Fra stemmeseddelen legges i urnen til den blir en del av
valgresultatet, skal den telles tre ganger.
Hver enkelt stemmeseddel kontrolleres og telles to ganger av kommunen og
én gang av Viken fylkeskommune, for å sikre at valget er riktig gjennomført og
at valgresultatet er korrekt. Dette gjelder både for stemmesedler mottatt på
forhånd og på valgdagen.

Her er stemmeseddelens vei fra urne til valgresultatet:

Du legger stemmeseddelen
i en forseglet urne.

Når valglokalene stenger, begynner våre
valgmedarbeidere å telle stemmer.
De sjekker at antall stemmesedler ikke
overstiger antall velgere som er krysset
av i manntallet.
Når alle stemmesedlene er telt opp i
valglokalet, sendes de i en forseglet eske
til rådhuset.
Her tar andre valgmedarbeidere ny
opptelling av stemmene.
Når vi har telt stemmene to ganger,
sendes alle stemmesedlene til Viken
fylkeskommune for kontrolltelling.
Også forhåndsstemmene telles
13. september og sendes sammen med
de andre stemmesedlene.
Når fylkeskommunen har kontrollert og
verifisert kommunens opptelling, sluttfører de oppgjøret.

Stemmesedlene er blitt en
del av valgoppgjøret.
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Har du spørsmål
om valget?
Sjekk nettsidene våre asker.kommune.no/valg eller
ta en titt på Valgdirektoratets sider valg.no.
Spør Kommune-Kari. Du finner henne på nettsidene
våre, og hun svarer når som helst på døgnet.

Ring oss gjerne på 66 70 00 00.

Du kan også sende oss en e-post til:
innbyggerservice@asker.kommune.no.
Alle henvendelser blir besvart i løpet av én til to dager.

Følg Asker kommune på Facebook og Instagram.

Spørsmål per post kan sendes til:
Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

