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Informasjon om stortingsvalget 2021
Valgdirektoratet støtter kommunene og fylkeskommunene i valggjennomføringen, og tilbyr tjenester som
veiledning (valgmedarbeiderportal), opplæring, brukerstøtte, valginformasjon og det elektroniske
valgadministrative systemet (EVA).
Det vil være en viss variasjon i hvordan landets kommuner og fylkeskommuner velger å organisere
gjennomføring av valg. Uavhengig av disse variasjonene skal alle kommuner og fylkeskommuner
utnevne:
 Én person med delegert fullmakt og én stedfortreder til denne
 To valgansvarlige i EVA
Den samme personen kan være både valgansvarlig og ha delegert fullmakt.
Delegert fullmakt
Personen med delegert fullmakt har et administrativt ansvar for valggjennomføringen og er
Valgdirektoratets kontaktperson. Det er opp til valgstyrene å avgjøre innholdet i, og omfanget av, den
delegerte fullmakten. Stedfortreder overtar disse oppgavene dersom personen med delegert fullmakt trer
ut av rollen, eller er forhindret fra å utøve rollen.
Valgansvarlig i EVA
Valgansvarlige har tilgang til alle funksjonaliteter i Valgdirektoratets elektroniske valgadministrative
system (EVA) og er de eneste som kan gi andre personer tilganger og roller i systemet.
Innmelding av personer med delegert fullmakt og valgansvarlige
I uke 45 får kommunens/fylkeskommunens kontaktperson i Altinn en SMS og e-post der vedkommende
blir bedt om å registrere følgende opplysninger om valgansvarlige og personer som har fått delegert
fullmakt:
 Navn
 Personnummer
 Bostedsadresse
 Mobiltelefonnummer
 E-postadresse
Frist for registrering er 30. november.

Postadresse
Valgdirektoratet

Kontoradresse
Rambergveien 9
3101 Tønsberg

Telefon
33 41 29 40

E-post
post@valg.no

Internett
www.valg.no

Postboks 2080

Organisasjonsnummer
916 132 727
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Endring av personer med delegert fullmakt og valgansvarlige
Valgdirektoratet får ikke melding av Altinn dersom personen med delegert fullmakt eller dens
stedfortreder trer ut av sine roller. For å sikre god og kontinuerlig informasjonsflyt er det derfor svært
viktig at Valgdirektoratet får beskjed på post@valg.no dersom både den som meldes inn i Altinn med
delegert fullmakt og dens stedfortreder trer ut av sine roller. Vedlagt i e-posten må det være et dokument
med navn og kontaktinformasjon til nye personer med delegert fullmakt, og signatur fra øverste
administrative leder. Dokumentet kan være skannet. Elektronisk skriv uten signatur godtas ikke.
Valgdirektoratet trenger ikke å få beskjed dersom kun valgansvarlige trer ut av sine roller. Det er likevel
viktig at kommunen/fylkeskommunen til enhver tid har minimum én valgansvarlig registrert i EVA da
bare personer med denne rollen kan gi andre personer tilganger og roller i systemet.
Et heldigitalt opplæringstilbud
På grunn av smittevernhensyn gjennomføres det ikke fysiske samlinger i forbindelse med opplæring til
valget i 2021. Valgdirektoratet kommer derfor til å gjennomføre all opplæring digitalt.
Sentral i denne opplæringen er en ny versjon av Valgmedarbeiderportalen som lanseres i høst. Den nye
Valgmedarbeiderportalen er skreddersydd til å følge valgmedarbeidere gjennom valget ved å tilby dem
god informasjon, digitale læringsressurser og praktisk veiledning. De som har behov for ytterligere
bistand kan også komme i kontakt med Valgdirektoratets brukerstøtte gjennom portalen.
Trygge valgmedarbeidere gir korrekte valg
For at valget skal gjennomføres på en korrekt og sikker måte med tillit i befolkningen er det viktig å gi
personene som skal jobbe med dette mulighet til å prioritere forberedelser til valget. Vi oppfordrer derfor
kommuner og fylkeskommuner til å gi valgmedarbeidere tilstrekkelig med tid til å fullt ut ta i bruk vårt
veilednings- og opplæringstilbud.
Arbeidet med valget begynner med budsjettarbeidet for 2021, og pågår gjennom valgåret. Vi anbefaler
derfor at kommunen/fylkeskommunen så tidlig som mulig går i dialog med de som gis delegert fullmakt
og rollen valgansvarlig for å avklare hvordan arbeidet skal tilrettelegges.
Forberedelser i lys av Covid-19
Tidligere i høst sendte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup brev til alle landets
valgstyrer og fylkesvalgstyrer om valggjennomføringen neste år. Statsråden ber kommunene tenke på
hvordan de kan gjennomføre valget i lys av koronapandemien, blant annet med tanke på hvor store
stemmekretsene skal være, om det skal være todagers valg, og hvilke lokaler som kan være egnet. Det
kan også bli nødvendig med smitteverntiltak i lokalene og økt bemanning, og kommunene må ta høyde
for dette i sin planlegging.
Med hilsen
for Valgdirektoratet
Bjørn Berg
direktør

Elin Olderlund Westby
avdelingsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

