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Angår det meg?
Om valg og valgdeltagelse
Norge er et demokrati. Det er folket – alle vi som bor i dette landet
– som velger hvem vi ønsker at skal styre landet.

For å avgjøre hvem som skal bestemme i Norge, velger vi hvem som
skal sitte på Stortinget og i regjering, og styre landet.

Vi velger også hvem som skal sitte i kommunestyrer og fylkesting,
og ta avgjørelser i lokalmiljøet.
I dette heftet finner du informasjon om:
• Hvorfor noen mener det er viktig å stemme ved valg.
• Informasjon om de ulike typene valg som finnes i Norge.
• Hvordan du kan finne informasjon om hvem du ønsker å stemme på
(hvis du vil stemme).
• Hvordan du stemmer (hvis du ønsker det).
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Hvem er denne brosjyren laget for?
Denne brosjyren er særlig laget for deg som ikke har stemt tidligere, eller
ikke har stemt på lenge, og som lurer på om du skal stemme ved neste
valg. Kanskje du ikke har tenkt så mye på valg på en stund, og trenger
litt informasjon om hvorfor du skal stemme, hvordan, eller kunnskap om
reglene for valgdeltagelse.

Brosjyren er utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Arbeidsområdet til Erfaringskompetanse er mennesker med psykiske
lidelser, og deres pårørende. Det er derfor viktig for oss å understreke at
vi vet veldig godt at mennesker med psykiske lidelser er like forskjellige
som alle andre – og at mange vil stemme ved valg helt uten noe
mer informasjon og tilrettelegging.
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Samtidig vet vi at noen mennesker med psykiske lidelser også har
tilleggsvansker, som lærevansker eller psykisk utviklingshemning. Vi vet
også at helt uavhengig av intelligens, så kan det å være syk lenge gjøre
deg mer sliten og/eller ukonsentrert. Noen symptomer, som det å høre
stemmer, være veldig redd, eller veldig deprimert, kan gjøre at man er
mer sliten, og derfor trenger litt enklere informasjon i en periode. Det
samme kan noen behandlingsformer, som enkelte typer medisiner. Og
så vet vi at det å ha vært syk lenge, kanskje innlagt over tid, kan gjøre at
man har så mye annet å tenke på at man ikke har overskudd til å tenke
på andre ting – som å stemme ved valg.
Siden det å stemme ved valg er en helt grunnleggende rettighet, for alle,
mener vi at det er viktig at alle som ønsker å stemme får nok informasjon
til å gjøre nettopp det – helt uavhengig om de er syke eller ikke.
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Orker Nadia å stemme ved kommunevalget?
Nadia er 28 år og bor sammen med datteren sin, Leyla, i en kommunal
leilighet. Nadia hadde kontantstøtte da Leyla var liten. Nå er hun fire år,
og Nadia går på arbeidsavklaringspenger. Hun har ikke kontakt med
faren til Leyla, og Nadia og Leyla er mye alene. Nadia har sosial angst,
og dårlig råd, så de er sjelden ute på noe. De er mest alene, inne, og
sammen med hverandre. Nadia har gått til timer på distriktpsykiatrisk
senter tidligere, men sist gang hun søkte der, fikk hun avslag.

Hun har nå samtale med psykiatrisk sykepleier i kommunen
annenhver uke.

Nadia følger med på nyheter og nett, og hun vet at det nærmer seg valg.
Hun tenker at det er fint å bo i et land hvor alle har stemmerett,
og hun syns hun bør bruke stemmeretten sin. Hun har også tanker om
hvem hun ikke vil at skal styre kommunen hun bor i de neste årene.
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Samtidig vet hun ikke om hun orker å stemme. Hun vet ikke hvordan
hun skal komme seg til valglokalet, og om hun kan ta med seg Leyla.
Hun har ikke penger til drosje, og alt for mye angst til å orke å ta bussen.
Dessuten gjør angsten hennes at det å være på steder med mye folk,
er altfor slitsomt for henne. Hun vil stemme, men det virker som det rett
og slett blir alt for vanskelig å få det til. Hun velger likevel å nevne det i
samtalen med den psykiatriske sykepleieren, i tilfelle han har noen råd.

Thomas, den psykiatriske sykepleieren, sier at han ikke vet så mye om
valg, men han foreslår at Nadia ringer til kommunens servicetorg for
flere opplysninger. Nadia tør ikke det, men de blir enige om å ringe
med en gang, mens Thomas er der, så de kan gjøre det sammen.
På Servicetorget sier de at hvis Nadia er så syk at det er helt umulig for
henne å reise til valglokalet, kan hun søke om å stemme hjemmefra.
Hvis ikke, anbefaler de at hun tar kontakt med frivillighetssentralen i
kommunen. Etter å ha snakket med Thomas, bestemmer Nadia seg
for at hun vil prøve å reise til valglokalet, selv om hun har angst.

Sammen med Thomas ringer Nadia til frivillighetssentralen. De forteller at
en av de frivillige kan komme hjem til Nadia og hilse på henne og Leyla,
og, hvis Nadia vil, følge henne til valglokalet senere. Nadia takker ja til
forslaget.
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Hvilke typer valg har vi i Norge?
Vi har faste valg annethvert år i Norge, annenhver gang stortingsvalg og
kommune- og fylkestingsvalg.
Stortingsvalg
Hvert fjerde år har vi stortingsvalg i Norge. Da velger vi hvilke representanter som skal sitte på Stortinget. Ut fra Stortingets sammensetning,
dannes så regjeringen.
Kommune- og fylkestingsvalg
Valg til kommunestyre og fylkesting avholdes samtidig, hvert fjerde år.
Det betyr at vet dette valget er det to typer stemmesedler, ett for valg til
kommunestyre og ett for valg til fylkesting. Som alltid bestemmer du helt
selv hvem du vil stemme på, og det er ikke nødvendig å stemme
på samme parti ved begge valgene.
Andre valg
Av og til kan Stortinget eller kommunestyret bestemme at det skal
avholdes valg hvor innbyggerne kan stemme over en bestemt sak.
Det kan være nasjonale valg, hvor alle innbyggerne i Norge har rett til å
stemme, eller lokale valg, som bare angår innbyggerne i en eller noen få
kommuner. Det er nokså sjelden det avholdes slike valg, særlig nasjonale.
Sist gang vi hadde et nasjonalt valg angående en bestemt sak, var i
1994, hvor vi stemte over om Norge skulle være medlem av EU eller ikke.
Men, det har vært en del lokale valg knyttet til bestemte saker etter dette,
for eksempel har flere kommuner latt innbyggerne stemme over om de
ønsket kommunesammenslåing eller ikke.
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Hvem kan stemme?
Det er litt forskjellige regler for hvem som kan stemme ved stortingsvalg
og kommunevalg.
Du kan stemme ved stortingsvalg hvis:
• Du er over 18 år, eller fyller 18 år i løpet av valgåret og
• du er norsk statsborger
Du kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalg hvis:
• Du er over 18 år, eller fyller 18 år i løpet av valgåret og enten er
• norsk statsborger,
eller er
• statsborger i andre nordiske land (Danmark, Sverige, Island, Finland)
og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret,
eller er
• statsborger i et annet land og har vært registrert bosatt i Norge
i minst tre år sammenhengende før valgdagen.
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Det er ingen andre vurderinger enn dette!
Alle som oppfyller betingelsene over, har rett til å stemme. Det betyr
at det er du selv som bestemmer om du vil stemme, og hvem du vil
stemme på. Ingen andre kan si at du bør eller må stemme, fortelle deg
hvem du bør eller må stemme på, eller si at du ikke er egnet til å stemme,
fordi du f.eks. er for syk eller har en eller flere psykiske sykdommer eller
lærevansker.
Stemmerett er ikke avhengig av diagnoser, funksjonsnedsettelser,
lærevansker eller annet. Du har også rett til å stemme selv om du er
avhengig av alkohol eller andre rusmidler, og det er ikke nødvendig å
være edru for å stemme.
Verken helsepersonell eller pårørende har rett til å vurdere om en person
er egnet eller ikke til å stemme. Hvis personen ønsker å stemme, og har
stemmerett, er alt i orden.
Noen blir forvirret av regler om verger, og tror det betyr at personen er
«umyndig» og ikke kan stemme. Det er ikke sant. Selv om du har en
eller annen form for verge eller vergemål, som f.eks. hjelper deg med
økonomi eller andre praktiske forhold, er du fortsatt myndig og har rett
til å stemme ved valg.
Det samme gjelder om du mottar behandling etter lov om tvunget
psykisk helsevern. Enten du er innlagt på tvang, eller mottar tvang
uten døgnopphold, så har det ingenting å si for stemmeretten din.
Den har du fortsatt.
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Kan Per stemme ved kommunevalget?
Per er 47 år. Han har en schizofrenidiagnose, og har tidligere vært mye
innlagt. Nå bor han i et kommunalt bofelleskap. Han har uføretrygd,
og en verge som hjelper ham å styre økonomien. Han har også vedtak
om tvang uten døgnopphold. Det betyr at han bor hjemme, men må ta
medisinene sine, enten han ønsker det eller ikke.
Per har vært syk lenge, og har hatt så mye annet å tenke på at han ikke
har hatt overskudd til å tenke på valg på lenge. Han har tenkt at det var
vanskelig og noe som angikk andre og ikke ham. Men nå har Per begynt
å gå jevnlig på dagsenteret, og der hører han andre snakke om at det
nærmer seg stortingsvalg. Han lurer på om han skal stemme ved valget
i år, og spør Aina, som jobber i bofelleskapet.
Aina sier at hun vet ikke sikkert, men hun tror ikke at Per kan stemme,
siden han har verge, og har tvangsvedtak og er så syk. Hun sier også
at det er best at Per ikke stemmer. Siden han er psykotisk kan han
sikkert ikke ta fornuftige valg likevel, det er jo derfor det er nødvendig
med tvangsvedtak, og hun tror ikke han er egnet til å stemme.
Per blir lei seg, men tenker at Aina har rett.
Neste gang de snakker om valg på dagsenteret, går Per inn i et annet
rom. Karin, som jobber ved dagsenteret, spør om det er noe i veien.
Når Per forteller hva Aina har sagt, sier Karin at det er helt feil, og at Aina
ikke har lov til å si det hun har sagt. Per kan selvfølgelig stemme ved valg,
siden han er norsk statsborger og over 18 år. Da har han stemmerett,
og ingen andre har lov til å vurdere om han er skikket til å stemme eller
ikke. Dette er noe Per må bestemme helt selv.
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Hvorfor skal jeg stemme?
Å stemme ved valg er en rettighet du har. Det er også helt frivillig.
Ingen kan tvinge deg til å stemme, ingen kan nekte deg å stemme
(hvis du har stemmerett) og ingen kan bestemme hvem du skal
stemme på. Det bestemmer du selv, og det er forbudt å tvinge eller
presse noen til å stemme mot sin vilje, nekte noen med stemmerett å
stemme eller bestemme hvem andre skal stemme på.

På de neste sidene finner du noen begrunnelser folk har for å stemme
ved lokale og nasjonale valg. Det finnes sikkert også andre begrunnelser
enn disse.
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Begrunnelser som handler om plikt
og rettigheter
Det er en borgerplikt
Det er som sagt helt frivillig å stemme. Men noen synes at det hører med
til å være innbygger i et land, og derfor er noe man bør gjøre.
Det hører med til å være voksen
Noen velger å stemme selv om de ikke har så sterke meninger om
politikk. De tenker at det å stemme hører med til det å være voksen,
og at det er en tradisjon. Det kan ligne litt på de som stemmer fordi
det er en borgerplikt, men handler kanskje litt mer om vane enn en
følelse av plikt.
Det er en rettighet, og den vil jeg gjerne bruke
Ikke alle land har frie valg som de vi har i Norge. En grunn til å stemme
kan være takknemlighet fordi vi har denne muligheten til å stemme ved
valgene.
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Begrunnelser som handler om meninger
Jeg har meninger om hvem som bør styre landet eller kommunen
En viktig grunn til å stemme, er at du er mer enig med ett politisk parti
enn med de andre partiene, og at du derfor vil at dette partiet skal ha
mange representanter på Stortinget eller i kommunestyret.
Jeg har meninger om hvem jeg ikke syns bør styre landet eller
kommunen
Det kan også være at du ikke har så veldig sterke meninger om hvem
som bør styre landet eller kommunen, men at du er veldig sikker på hvem
du ikke syns bør bestemme. Da stemmer du på noen andre enn disse.
Jeg har meninger om en bestemt sak eller tema
Noen syns det er vanskelig å forholde seg til et helt partiprogram, men
har en bestemt sak som er veldig viktig for dem. Da stemmer de på det
partiet som er mest opptatt av den saken.
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Jeg har meninger om hvem jeg ønsker som statsminister
eller ordfører

Jeg har meninger om hvem jeg ikke ønsker som statsminister
eller ordfører

Det er ikke direkte valg på statsminister eller ordfører i Norge.
Vi stemmer på hvilke partier vi ønsker skal få inn representanter i
stortinget eller kommunestyret, og så bestemmer disse representantene
hvem som skal bli statsminister eller ordfører. Men i praksis vet man
alltid hvem som er statsministerkandidat eller ordførerkandidat for de
ulike partiene lenge før valget, og det vil som regel alltid være det
partiet med flest stemmer (eller et av de partiene som får flest stemmer)
som får ordføreren eller statsministeren.

Motsatt kan det jo være at det er en person du absolutt ikke ønsker som
statsminister eller ordfører, og da kan det jo være lurt å bruke stemmen
sin til å stemme på et annet parti.

Hvis det er en av kandidatene du tror kan gjøre en bedre jobb enn
de andre, kan det være en grunn til å stemme på nettopp det partiet.
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Hvorfor skal Charlotte stemme
ved Stortingsvalget?
Charlotte er 19 år og går på videregående skole. Hun har hatt mange
problemer lenge, har hatt kontakt med både barnevern, barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og distriktpsykiatrisk senter (DPS).
Dette er første valg hvor Charlotte er gammel nok til å stemme.
Hun har aldri tenkt så mye over valg før, og hun har lite kontakt med
familien sin, så hun har ikke så mange voksne rundt seg som kan hjelpe
henne med å finne ut av om hun skal stemme og hvordan hun gjør det.
Charlotte snakker litt med vennene sine, og spør om de skal stemme.
Noen sier de ikke har tenkt til å stemme, og ikke vet hvorfor de skal gjøre
det. Maria sier hun ikke vil stemme, siden alle politikere er like håpløse.
Petter sier at han ikke bryr seg, og ikke orker.
Andre sier de vil stemme. Espen sier at han vil stemme, fordi han er
opptatt av miljøvern og vil stemme på det partiet han syns er best på
miljø. Kalim sier at han er glad for å bo i et land hvor alle har rett til å
stemme og at han vil stemme bare fordi det er så fint at vi har frie valg
her i landet.
Charlotte snakker litt med assistenten hun har på skolen, hun sier at hun
gjerne vil stemme, men hun vet ikke hvem hun vil stemme på. Etter å ha
snakket litt, finner Charlotte ut at hun er mest opptatt av helsepolitikk.
Hun vil stemme på et parti som har god helsepolitikk, og som vil satse
på at barn og unge får god hjelp både på skolen og i helsevesenet.
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Hvordan bestemmer jeg meg for hvilket parti
jeg skal stemme på?
Når du har bestemt deg for om du vil stemme ved valget, er neste skritt
å bestemme hvilket parti du vil stemme på. Da kan det være lurt å samle
sammen litt informasjon først, så du vet mer om hvilket parti du er mest
enig i. Det er mange ulike måter å gjøre dette på.
Partiprogrammer – brosjyrer
Alle partier har et partiprogram. I disse står det hva partiet mener om
ulike saker, hva som er viktig for dem og hva de vil prioritere hvis de blir
valgt. Partiprogrammene kan du finne på partienes hjemmesider på internett, eller du kan få dem tilsendt hvis du kontakter partiene.
Siden partiprogrammene beskriver hele politikken til et parti, det vil si
hva de mener om alle forskjellige saker, er de ofte veldig lange og nokså
tunge å lese. Derfor lager alle partier brosjyrer før valget. De er korte og
lettere å lese, og beskriver gjerne de viktigste sakene for dette partiet.
Noen partier legger slike brosjyrer i postkassene til folk før et valg. Du
kan også få brosjyrer fra medlemmer av partiet som står i valgboder på
offentlige steder (for eksempel butikker eller kjøpesentre) før valget.
Disse brosjyrene er en slags «reklame» for det partiet som gir dem ut,
og det som står i dem er derfor alltid positivt. Når du leser de ulike
brosjyrene, er det derfor lurt å se etter hva som ikke står der – det er ofte
ting dette partiet er litt mindre opptatt av. Det kan også være lurt å velge
seg ut noen få saker som er særlig viktig for deg, og se hva de ulike
partiene mener om akkurat disse sakene.
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Hva er en valgomat og hvordan bruker jeg den?
Før valget lager mange av de store avisene og TV-kanalene sine egne
«valgomater». Dette er tester med mange spørsmål, som ligger på de
ulike avisenes sider på internett.
Hvem som helst kan gå inn på disse sidene, og svare på hva de mener
om ulike tema. Når du har svart på alle spørsmålene, regner valgomaten
ut hvilket eller hvilke partier det ser ut som om du er mest enig i.
Svaret er ikke helt sikkert, selvfølgelig, men det kan likevel være til hjelp
for å finne ut hvilke partier du kanskje bør lære mer om.
Det er gratis å bruke valgomater. Du behøver ikke å oppgi navn eller
mailadresse, og du kan ta forskjellige tester, og også ta testene flere
ganger, hvis du vil det.
Hvis du ikke vet hvordan du skal bruke en valgomat, eller er usikker på
hvordan du bruker en datamaskin eller finner frem på internett, kan du be
helsepersonell (for eksempel på et dagsenter eller i en bolig) om å hjelpe
deg. Du kan også gå på biblioteket, og be bibliotekarene om hjelp.
De vil alltid hjelpe deg med å finne ut av valgomater.
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Charlotte og valgomatene
Charlotte har bestemt seg for at hun vil stemme ved valget, for å påvirke
helsepolitikken og tilbudet til barn og unge. Når hun leser valgbrosjyrer,
sier alle partiene at de er opptatt av helse og av at barn og unge skal ha
det bra, og det gjør Charlotte ganske forvirret – for hva betyr egentlig
dette? Charlotte bestemmer seg for å gå inn på nettet og ta en valgomat.
Etter noen spørsmål er hun enda mer forvirret og føler seg kjempedum.
Hun skjønner ikke alle spørsmålene, og hun vet i alle fall ikke hva hun skal
svare på dem. Hun blir sint og lei seg og tenker at alle er smartere enn
henne, at hun bare er dum og ikke duger til noe.
Sammen med hjelperne sine har Charlotte laget en plan for hva hun kan
gjøre når hun føler det sånn: En ting som står på planen er å spørre seg
selv og andre om det hun tenker er sant, og be om hjelp om nødvendig.
Siden det er helg og ingen andre å spørre, går Charlotte på biblioteket.
Hun sier til bibliotekaren at hun prøvde å ta en valgomat, men at hun
syntes spørsmålene var for vanskelige, og at hun følte seg dum.
Bibliotekaren sier at det er nokså vanlig – valgomater spør om mye
forskjellig, og det er ikke så lett å vite hva man mener om alt mulig.
Biblliotekaren hjelper Charlotte å velge en annen, litt kortere valgomat.
Denne har også knapper slik at hun for hvert spørsmål kan si om dette er
viktig for henne eller ikke. Når Charlotte nå kommer til spørsmål hun ikke
skjønner, svarer hun så godt hun kan, og trykker så «ikke viktig», slik at
de svarene ikke regnes så mye med i resultatet.
Valgomaten foreslår tre partier hun kanskje er enig med og Charlotte
bestemmer seg til å lese litt mer om disse tre partiene.
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Valgboder
Før valget pleier de lokale partiene å sette opp valgboder på offentlige
steder, for eksempel utenfor butikker og handlesentre. Der deler de ut
brosjyrer med informasjon om partiet, og noen ganger også andre ting,
som kaffe eller blomster.

De svarer også på spørsmål. Hvis du lurer på hva dette partiet mener
om en sak du er spesielt opptatt av, kan du spørre de som står i
valgbodene om hva akkurat deres parti mener om den saken du er
spesielt opptatt av.
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Per og valgbodene
Per har bestemt seg for å stemme ved valget i år. Men han er usikker på
hvem han skal stemme på. Han prøver å se på en valgdebatt på TV,
men han synes det er kjedelig og vanskelig å følge med på.

Når Karin på dagsenteret spør om han har bestemt seg for om han vil
stemme eller ikke, sier Per at han gjerne vil, men at det er vanskelig å
vite hvem han skal stemme på. Karin sier at det er mange som har det
sånn, og foreslår at alle på dagsenteret tar en felles tur til kjøpesenteret
en formiddag. Der er det mange valgboder, og alle kan spørre om det de
har lyst til, og ta med seg brosjyrer. De kan også ta med brosjyrer fra alle
de forskjellige partiene og legge disse på dagsenteret, slik at de som ikke
kan eller vil være med ut, kan lese brosjyrene etterpå.
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Per syns det er en god ide. Samtidig er han litt redd for å besøke valgbodene. For noen år siden, en gang Per hadde det ganske vanskelig,
oppsøkte han alle valgbodene og stilte mange spørsmål. På den tiden
var Per veldig redd for at romvesener fra fremmede planeter hadde kledd
seg ut som jordboere og prøvde å ta makten fra oss. Han stilte mange
spørsmål til alle i valgbodene om dette, men fikk dårlige svar. Noen virket
forvirret, andre sinte, og han trodde noen lo av ham når han gikk derfra.
Dette gjorde Per veldig redd og lei seg, og han ble også veldig redd for at
de som stod i bodene kanskje var romvesener de også, og at de ville ta
ham. Alt ble fryktelig vanskelig for Per og han ble lagt inn på sykehus ikke
så lenge etter det.
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Når han forteller Karin om dette, blir de enige om at Per kan fortelle
Karin på forhånd hva han vil spørre om. De skriver ned spørsmålene
sammen. Karin setter et merke ved noen spørsmål som hun tror ingen i
valgbodene kan svare på – de spørsmålene blir Per og Karin enige om å
droppe. De spørsmålene som står igjen handler om helse, naturvern og
om det skal bygges ny svømmehall i kommunen. De spørsmålene blir de
enige om at Per kan stille til alle de forskjellige valgbodene.
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Hva er pårørendes rolle ved valg?
Det er personen selv som bestemmer om han eller hun ønsker å stemme
eller ikke. Det er ikke tillatt for andre å presse noen til å stemme. Det
er heller ikke tillatt å nekte noen å stemme, og det er ikke pårørendes
eller andres oppgave å vurdere om personen har «god nok helse» til å
stemme. Det er ikke relevant, stemmerett er ikke knyttet til helse.

Hvis personen selv ønsker det, kan pårørende likevel ha en viktig rolle i
å bistå så den det gjelder får stemt. Dette kan inkludere å innhente nødvendig informasjon før valget, se på debatter sammen, diskutere politikk,
ta en valgomat sammen, og/eller tilby transport til valglokalet, enten for
forhåndsstemming, eller på selve valgdagen.

Husk at det er hemmelig valg, og at det også gjelder personer med
funksjonsnedsettelser. Hvis personen trenger hjelp til å stemme,
er det som hovedregel valgfunksjonærene som skal gi denne hjelpen.
Unntak er mulig, og personen det gjelder kan be om at noen andre blir
med inn i avlukket, sammen med valgfunksjonæren.

Det er likevel viktig å huske at dette er unntak, og at hovedregelen om
hemmelig valg gjelder alle, med mindre personen selv tydelig ber om
noe annet.

45

Kan Noras far stemme,
når han er så dement?
Bjarne er faren til Nora, og har alltid stemt ved valg. Men, de siste årene
har Bjarne blitt mer og mer dement, og når valget nærmer seg, blir Nora
usikker på om det er noen hensikt i at faren stemmer i år. Når de ser
valgsendinger på tv, vil Bjarne si, «Å, er det valg, når skal jeg stemme?»,
for så å glemme alt om valget ett minutt etterpå.

Valgkortet kommer i posten, men når Nora ser etter det litt senere,
finner hun det ikke. Sannsynligvis har faren lagt det på et «lurt sted»,
som kan være hvor som helst – inkludert sokkeskuffen eller fryseren.

Når valgkortet er borte, og faren er så dement, tenker Nora at det er liten
vits i at han stemmer i år. For sikkerhets skyld nevner hun det likevel for
demenssykepleieren når de snakker sammen. Sykepleieren sier at
demente har stemmerett som alle andre, og hvis Bjarne sier han vil
stemme (selv om han glemmer det umiddelbart), har han rett til det.
Dessuten må man ikke ha med valgkortet når man stemmer, selv om
det er en fordel.
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På valgdagen drar derfor Nora og Bjarne sammen til valglokalet. Bjarne
spør flere ganger hvor de skal, og på veien til lokalet «kjenner han igjen»
flere landemerker som hører til på stedet han vokste opp, mange mil
unna. Men når Nora sier at de er på vei til å stemme ved stortingsvalg,
bekrefter han at han ønsker å stemme.

Nora er vant til å følge faren sin når de er ute, hjelpe til med alt han
trenger hjelp til og passe på ham når han blir forvirret. I valglokalet gjør
hun det samme, og vil automatisk følge faren. Det føles nokså rart når
valgfunksjonærene stopper henne, og hun blir litt sint. Selvfølgelig prøver
hun ikke å påvirke faren, hun vil bare hjelpe! Når hun tenker seg om,
skjønner hun likevel at det må være egne regler i et valglokale.
Hun er litt usikker på hvordan en fremmed funksjonær vil takle farens
demens, men det ser ut som det går helt fint.

Bjarne kommer ut av avlukket med ferdig brettet stemmeseddel,
og får hjelp til å finne veien til valgurnen, hvor Nora kan overta ansvaret
for ham igjen, og få ham trygt hjem.
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Helsepersonell og valgdeltagelse
Det er noen ting helsepersonell ikke kan eller skal gjøre når det gjelder
valg og valgdeltagelse:
Helsepersonell skal ikke vurdere hvem som er egnet til å stemme.
Stemmerett handler ikke om diagnoser.

Det er av og til gode grunner for å ikke diskutere politikk i fellesmiljø
på dagsentra eller i boliger eller avdelinger. Det kan lett bli heftige
diskusjoner, noen kan oppleve press og for andre kan det være
vanskelig. Dette må personalet vurdere. Samtidig kan det være lurt
å legge til rette for diskusjoner om valgdeltagelse, betydningen av å
stemme, hvor man kan finne informasjon, osv.

Helsepersonell skal ikke påvirke pasienter eller klienter med eget politisk
syn, eller diskutere politikk på en sånn måte at folk kan bli påvirket.

Men, det er også mye helsepersonell kan gjøre angående valget!
Helsepersonell kan gjerne:

Det går også an å se valgdebatter sammen, og diskutere det som er
vanskelig å forstå. Det viktige her er at man hele tiden passer på at ingen
blir utsatt for press eller at noen synspunkt stemples som «dumme».
Det er frie valg i Norge, og alle har rett til å mene det de vil.

•
•
•
•

snakke generelt om valg og valgdeltagelse
gi informasjon om valget
tilrettelegge for bruk av valgomater
følge til valgboder og valgmøter (hvis personen selv ønsker dette
– ikke for å fremme eget syn!)
• tilby følge eller transport til stemmelokalet, enten forhåndsstemming
eller på valgdagen (igjen, hvis personen selv ønsker dette, og det
ikke er noe press om å stemme på et bestemt parti)
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Hvordan stemmer jeg?
Valgdagen er en eller to dager, vanligvis en søndag og en mandag i
september. Du kan også forhåndsstemme de siste ukene før valget.
Noen ting er likt enten du forhåndsstemmer eller stemmer på selve
valgdagen, og noe er litt forskjellig.

Vi går først gjennom det som er likt, før vi ser på spesielle regler for
forhåndsstemming og stemming på valgdagen.
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Hvordan stemmer jeg?
Det som er likt for forhåndsstemming og
stemming på valgdagen
Legitimasjon
Når du skal stemme, må du ha med deg gyldig legitimasjon med bilde.
Dette kan være førerkort, pass eller bankkort, og gjerne også valgkortet.
Valgkort
Alle som kan stemme ved valget, får et valgkort i posten. Der står det
hvilken kommune du er registrert i, hvor du skal stemme på selve valgdagen og ofte også opplysninger om forhåndsstemming. Det er lurt å ta
med valgkortet når du skal stemme, for da går det raskere for de som
arbeider i valglokalet å hjelpe deg. Men, hvis du glemmer valgkortet,
eller ikke har fått det, kan du likevel stemme (hvis du har stemmerett).
Stemmesedler
Alle partiene som stiller til valg i din kommune har egne stemmesedler
ved valget. På stemmesedlene står navnet på partiet, og navnene på alle
de personene som stiller til valg i din kommune eller ditt fylke, eller som
stiller som representanter til Stortinget fra ditt fylke.
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Stemme blankt
Hvis du har bestemt deg for å stemme, men ikke synes noen av
partiene er noe bedre enn de andre, kan du stemme blankt. Da velger
du en egen, blank, stemmeseddel, og leverer den på samme måte som
en vanlig stemmeseddel. Siden du ikke har stemt på noen, vil da vil ikke
stemmen din påvirke resultatet av valget. Noen velger likevel å stemme
blankt, som en protest, og for å gi et signal til politikerne om at de gjør
sin borgerplikt, men ikke synes noen av politikerne er verdt å stemme på.
Personstemmer
Personene som står på listen blir valgt i den rekkefølgen som står på
listen. Hvis ett bestemt parti for eksempel får fire medlemmer inn på
Stortinget fra ditt fylke, så vil det være de fire første personene som står
på listen til dette partiet.
Ved kommune og fylkestingsvalg kan du sette et kryss ved et av
navnene på partilisten, hvis du ønsker å gi en ekstra stemme til en av
personene på listen. Hvis mange setter kryss på samme person, kan
denne personen bli valgt foran noen av de som egentlig stod lenger
oppe på listen.
Du kan også stemme på ett parti, og føre opp en person som står på
en annen partiliste i tillegg. Da deles stemmen din mellom det partiet du
stemte på og personen fra den andre listen.
Ved stortingsvalg kan du ikke gjøre noen endringer.
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Avlukke
Valg er hemmelige. Du kan stemme på hvem du vil, og ingen har lov til å
bestemme hvem du skal stemme på. Du behøver heller ikke fortelle noen
hvem du skal stemme på hvis du ikke vil det selv. For å være sikker på at
ingen ser hvem du stemmer på, er stemmesedlene inne i et lite avlukke.
Det ser omtrent ut som et prøverom i en butikk, men har et lite bord med
stemmesedlene og plass til å brette stemmeseddelen.
Valgfunksjonærer
De som jobber i valglokalet kalles valgfunksjonærer. Jobben til valgfunksjonærene er å passe på at alle som har stemmerett får stemt,
at valget gjennomføres slik som lovene sier at det skal gjennomføres
og at alle får den hjelpen de trenger. Trenger du hjelp til å velge riktig
stemmeseddel, lese hva som står på sedlene, bredde stemmeseddelen
riktig, eller noe annet, vil valgfunksjonærene hjelpe deg med det. De har
taushetsplikt, og vil ikke si noe til noen om hvilket parti du har stemt på.
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Å velge stemmeseddel
Når det er din tur til å stemme, viser valgfunksjonærene deg til et lite
avlukke. Der finner du alle stemmesedlene, for alle partiene. Du velger
den stemmeseddelen som tilhører det partiet du vil stemme på.

Ved stortingsvalg velger du én seddel, for ett parti. Ved kommune- og
fylkestingsvalg velger du to sedler, én for kommunevalget, og én for
fylkestingsvalget. Du behøver ikke stemme på samme parti ved både
kommune og fylkestingsvalg.

Hvis du trenger hjelp, kan valgfunksjonærene være med deg inn i
avlukket og hjelpe deg.

Når du har valgt riktig stemmeseddel, bretter du den så ingen kan se
hva du har stemt, og går ut av avlukket.
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Du kan få hjelp hvis du trenger det!
Hvis du trenger hjelp, for eksempel til å finne rett stemmeseddel, lese hva
som står på stemmeseddelen, brette seddelen eller noe annet, kan en
valgfunksjonær være med deg inn i avlukket og hjelpe deg med det du
trenger hjelp til.

Hvis du har en alvorlig sykdom, kan du i tillegg til valgfunksjonæren
ha med deg en egen hjelper, som du velger selv. Det er du selv som
bestemmer dette, ingen andre kan si at de vil hjelpe deg hvis du ikke
vil det selv, eller syns du trenger det. Hjelperen din kan bare hjelpe
med praktiske ting og har ikke lov til å bestemme at du skal stemme,
at du ikke skal stemme eller hvem du skal stemme på.
Valgfunksjonæren passer på at disse reglene blir fulgt.
Å levere stemmen
Når du har valgt parti og brettet stemmeseddelen, går du til valgstyrets
bord. (Igjen, du får hjelp til å finne frem, hvis du trenger det). Der må du
vise legitimasjon, det må krysses av for at du har levert stemmen din
og så skal du legge stemmeseddelen i valgurnen. Når det er gjort
har du stemt!
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Forhåndsstemming
Du kan forhåndsstemme i flere uker før valget
Hvis du vil stemme, men vet at du er opptatt på valgdagen, kan du
forhåndsstemme en dag du har bedre tid.
Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune
Du behøver ikke å forhåndsstemme i den kommunen som er din
bostedskommune. Hvis du oppholder deg et annet sted enn det som er
bostedskommunen din, for eksempel fordi du studerer, eller er på en
institusjon i en annen kommune, kan det være praktisk å
forhåndsstemme.
Hvor kan jeg forhåndsstemme?
Alle kommuner opplyser i god tid om hvor og når det er mulig å
forhåndsstemme i akkurat den kommunen. Noen institusjoner, som
sykehus, arrangerer forhåndsstemming på sykehuset. Du kan spørre
helsepersonell hvis du lurer på om det blir mulig å stemme der du er.
Stemme hjemmefra?
Hvis du er så syk at det er helt umulig for deg å komme deg til valglokalet, kan du søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme.
Da kommer to valgfunksjonærer hjem til deg og tar imot stemmen der.
Dette er ment som en unntaksordning, hvis det ikke er mulig å få stemt
på noen annen måte. Du kan ikke stemme hjemme på valgdagen,
bare før valget, og du må søke kommunen om dette.
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Du kan bare stemme én gang ved hvert valg
Hvis du forhåndsstemmer på ett parti, så har du stemt, og kan ikke
stemme på nytt på valgdagen, eller ombestemme deg og stemme på
et annet parti.
Hvem kan fortelle mer om forhåndsstemming i din kommune?
Hvis du har fast kontakt med helsepersonell i kommunen, for eksempel
personell i en bolig eller på et dagsenter, kan det enkleste være å spørre
dem.

Du kan også ringe informasjonssenteret i din kommune. Det heter ofte
«Servicetorg» eller noe lignende.

Du kan også spørre på biblioteket – de pleier å vite mye om valg og
gjennomføring av valg, og de vil også vite hvem du kan spørre hvis de
ikke kan svare selv.
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Nadia forhåndsstemmer
Torill er pensjonist og jobber som frivillig ved frivillighetssentralen. Som
avtalt kommer hun hjem til Nadia, hilser på henne og Leyla, drikker te
og blir kjent. Nadia opplever Torill som hyggelig, og føler seg trygg nok
til at de avtaler at Torill skal bli med Leyla og Nadia å forhåndsstemme.
De kjører i Torill sin bil, og siden Torill er godt kjent i kommunen,
slipper Nadia å være redd for ikke å finne frem. I Nadias kommune
er forhåndsstemmingen på biblioteket. Torill følger Nadia til valgfunksjonæren, og så går Torill og Leyla og ser på billedbøker mens
Nadia stemmer.
Valgfunksjonæren ser på legitimasjonen til Nadia, og skriver opp navnet
hennes, så han vet at hun har stemt. Etterpå viser han henne inn i
avlukket. Nadia hater små avlukker og kjenner hun blir svett og varm og
begynner å puste fort. Hun blir stresset, finner ikke riktig stemmeseddel
og kjenner at alt går i stå for henne. Hun blir redd valgfunksjonæren
skal bli sint eller utålmodig fordi det tar så lang tid, men han sier at
de har god tid, og at hun bare kan vente til hun er klar. Om litt klarer
hun å roe seg litt, finner riktig stemmeseddel, bretter den og går ut av
avlukket. Hun signerer for å bekrefte at hun har stemt, og får hjelp av
funksjonæren til å putte stemmeseddelen i valgurnen.
Så finner hun Torill og Leyla i barneavdelingen på biblioteket. Nadia har mye
angst nå, og er glad for at Torill kan prate med Leyla om boken de leste
mens de går til bilen, slik at hun ikke behøver gjøre så mye. Hun er også
glad for at hun ikke behøver tenke på hvordan de skal komme seg hjem.
Når de er hjemme igjen, er Nadia sliten, men også fornøyd. Ja, hun fikk
en del angst, men det gikk likevel fint, og hun kjenner at det føles godt
å vite at hun har vært med å påvirke hvem som skal bestemme i
kommunen de neste årene.
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Å stemme på valgdagen
På valgdagen må du stemme i den kommunen du er registrert i
Det vil si at du må stemme i din bostedskommune (er du usikker på
hvilken kommune det er, så står det på valgkortet du får i posten).
Du må også stemme i det valglokalet hvor du hører til (det står på
valgkortet, det også).
Regler i valglokalet
Det er viktig at alle får lov å stemme på akkurat hvilket parti de vil, helt
uten å bli tvunget eller presset til noe, og derfor er det ganske strenge
regler i valglokalet. Valgfunksjonærene ordner køen, passer på at folk går
en om gangen, og venter på tur. Det kan virke litt rart, men det er bare
for at alt skal være trygt, at alle skal få stemme i fred, og ingen skal bli
presset til noe.
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Per stemmer på valgdagen
Per har bestemt seg for å stemme på valgdagen, og han har avtalt at
Stine, støttekontakten hans, skal følge ham. Når de kommer til valglokalet er det litt kø, og de må vente. Per prøver å gå inn i valglokalet for
å se seg litt om, og se på avlukkene, men en valgfunksjonær ber han om
å gå tilbake og vente på tur. Per blir litt lei seg, men Stine forklarer at det
må være sånn for at alle skal få stemme i fred, og for at det skal være
ordentlig i lokalet.
Når det er deres tur, viser valgfunksjonæren Per avlukket hvor han kan
stemme. Stine vil være med inn, men valgfunksjonæren sier hun må
vente utenfor, så Per kan stemme alene. Per sier at han tror han trenger
litt hjelp, det er mye folk i lokalet, og han kjenner han blir litt forvirret,
og redd for å gjøre noe galt. Funksjonæren blir med han inn i avlukket.
Per vet at han kunne bedt om at Stine også skulle blitt med, hvis han
trengte det. Men, han er ganske sikker på at Stine stemmer på et helt
annet parti enn det Per skal stemme på, og han vil egentlig ikke at hun
skal vite hva han stemmer, i tilfelle det blir dumt etterpå. Så han syns
det er like greit at bare valgfunksjonæren hjelper ham.
Per har lest valgbrosjyrer, sammenlignet svarene han fikk i valgbodene
og bestemt seg for hvilket parti han vil stemme på. Inne i avlukket får
han hjelp av funksjonæren til å finne riktig stemmeseddel og til å brette
den på riktig måte.
Etterpå går de ut, og funksjonæren viser han vei til bordet hvor valgstyret
sitter. Der viser Per frem legitimasjonen sin, og damen bak bordet krysser
av for at han har stemt. Så viser hun ham hvordan han skal legge
stemmeseddelen i valgurnen. Og så er Per ferdig med å stemme.
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Å stemme ved valg er en viktig demokratisk rettighet.
Svært mange med psykiske helseplager har ingen problemer
med å stemme. Men for noen, som har andre plager i tillegg til
psykisk sykdom, som har vært syke lenge og har hatt mye å
tenke på, eller som er unge og ikke har stemt før, kan det
føles overveldende å skulle samle informasjon og stemme
ved valget. Samtidig er det viktig at mennesker med variert
bakgrunn deltar i demokratiet. Det er særlig viktig at de som
er avhengig av støtte fra det offentlige deltar aktivt i valg.
I dette heftet finner du informasjon om hvorfor noen mener
det er viktig å stemme med valg, om de ulike typene valg
som finnes i Norge, om hvordan du kan finne informasjon om
hvem du ønsker å stemme på og om hvordan du stemmer.
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