
Valgdirektoratet 

Svart ut under fagdagen: 

Johnsen, Volda kommune: 

Når kjem valhandboka på nynorsk? 

Bjarte K. Frønsdal, Bergen kommune: 

Vil det være mulig å laste ned opplæringsvideoene til bruk i egen opplæring? 

Nina Johanne Johansen, Kvæfjord kommune  

Hvor vil vi finne e-læringskursene? 

Randi Aasenhus - Midtre Gauldal  

Hvor finner vi E-læringskursene 

 

Lin Tove Thomassen – Vaksdal kommune: 

Dersom ein har valt å berre ha valdag berre på måndag. Kan ein ved lokalt smitteutbrot etablere eit 

vallokale også søndagen før valdagen? 

Svar: 

Valgloven § 9-2 annet ledd sier at kommunestyret kan vedta å holde valg også søndagen før 

valgdagen. Et ekstra valglokale, som følge av et lokalt utbrudd, kommer i tillegg til ordinært lokale i en 

stemmekrets på valgdagen. Dersom kommunen ikke har vedtatt å ha todagers valg er det dermed ikke 

anledning til å opprette et slikt lokale på søndagen før valgdagen. 

 

I tilknytning til pandemien kan det være hensiktsmessig å ha todagers valg for å spre velgerne over 

flere dager. 

Rigmor Leknes, Vefsn  

Hvis valghåndboka skal kunne brukes som oppslagsverk så må den være riktig. Det vil si at de 

midlertidige endringene for dette valget MÅ inn. 

ALJ Ulvik kommune: 

det hadde vore flott om de kunne oppdatert valhandboka jf mellombels lovendringa - Valdirektoratet! 

Svar: 

Veiledning angående endringer i forbindelse med valget gjøres tilgjengelig på 

Valgmedarbeiderportalen og gjennom smittevernveilederen. 

Vi minner imidlertid om at valget stort sett skal gjennomføres som vanlig. De midlertidige endringene i 

regelverket innebærer tilpasninger i gjennomføringen av valget for å sikre en smittevernfaglig 

forsvarlig gjennomføring. 

Angående oppdatering av valghåndboken, er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som 

har ansvaret for den. Departementet skriver følgende: 



Stortinget har vedtatt midlertidige endringer i valgloven basert på forslag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i Prop. 89 L (2020–2021). Forslagene skal bidra til en smittevernfaglig 

forsvarlig gjennomføring av valget og vil blant annet sørge for at velgere som er pålagt karantene eller 

isolasjon på grunn av covid-19, får mulighet til å stemme, samt gi kommunene økt fleksibilitet ved 

gjennomføringen av stemmingen. Endringen er ikke nærmere omtalt i valghåndboken. 

Marianne Soleng, Samnanger kommune  

Hvordan bør kommunen forholde seg til stemmesedler fra "smitta" innbyggjarar på valdagen med 

tanke på opptelling? 

Svar: 

Viser til smittevernveileder og avsnittet «Godt renhold»: 

Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for smitte være lav. Det er 

per i dag lite som tyder på at papir er en relevant smittevei, og god håndhygiene anses som tilstrekkelig 

tiltak ved håndtering av stemmesedler og annet papir. 

Anita Slåen  

Vi som er grensekommune lurer på hvor "svensker" skal stemme dersom grensen er stengt i 

forhåndsstemmeperioden? 

Svar: 

Velgere som oppholder seg utenriks kan avgi stemme ved blant annet norske utenriksstasjoner, 

ambassader, konsulat, særskilt oppnevnte stemmemottakere. Komplett liste vil ligge på valg.no. 

Velgerne kan også avgi brevstemme utenriks. 

 

Veronica Olsen, Rana kommune  

Må valgkortene til Sametingsvalget videresendes til opptellingsstyret? 

Når legges de forskjellige brukerveiledninger og opplæringsvideoer fra valgdirektoratet tilgjengelig for 

oss? 

Svar: 

Når det gjelder videresending av valgkort til opptellingsvalgstyrene, så er dette fortsatt et krav i 

henhold til § 63 (3) i forskrift om valg til Sametinget. Vi skal undersøke med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om det vil komme en endring i denne bestemmelsen, men så lenge 

ordlyden i forskriften er som den er skal valgkortene oversendes. 

Du finner allerede publiserte brukerveiledninger og opplæring på eget område på 

Valgmedarbeiderportalen. I forbindelse med Valgkonferansen 9. juni legges det ut en rekke filmer om 

temaene stemmegivning, opptelling og resultat. 

Alexander Oudijk - Fjord kommune  

Spørsmål til Valgdirektoratet vedr. gjennomføring av valg  under pandemi: blir det sett på ‘best 

practice’-eksempler fra tidligere gjennomførte valg under pandemi, f.eks. i Nederland i mars i år eller 

andre land? 

Svar: 

Valgdirektoratet har sett på valg gjennomført i andre land under pandemien, og også deltatt på 

webinar om erfaringsutveksling. Flere av disse landene peker på å utvide perioden det er mulig å 

https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/opplaering-og-veiledning/


stemme som et av de viktigste tiltakene. I Norge har vi allerede en lang forhåndsstemmeperiode, hvor 

det også er mulig å tidligstemme for de som ikke får forhåndsstemt eller stemt på valgdagen. 

De viktigste endringene for å kunne gjennomføre valget i 2021 på en god og trygg måte gjøres i de 

midlertidige endringene i regelverket, hvor velgernes rett til å stemme ivaretas og det legges opp til en 

smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av valget. 

From annlee to Everyone:  02:45 PM 

Vil det nå være krav om avstand mellom stemmeavlukkene i valglokalet? Det vil ikke være nok med de 

veggene som er rundt, slik at de kan stå inntil hverandre? 

Svar: 

Smittevernveilederen tar for seg blant annet valglokalenes utforming, avstand i valglokalet og 

organisering av kø. Utøver det som nevnes i veilederen bør kommunen være i dialog med kommunens 

fagmyndighet for avklaring av slike spørsmål. 

From Eivind Jahren, Karmøy kommune to Everyone:  02:45 PM 

Burde vi i større grad ta i bruk tidligstemmeperioden for å strekke ut valgperioden? 

Svar: 

Overordnet er det ønskelig å spre velgere så godt det lar seg gjøre. Selv om tidligstemmeperioden er 

til for de som ikke får stemt i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen(e) må kommunen gjøre en 

vurdering om det kan være behov for å benytte perioden mer aktivt. 

From Aaslaug Søreide to Everyone:  02:44 PM 

Mener å ha lest at vi ikke skal oppgi hvem som har vært å stemt i et valglokale grunnet hemmelig valg. 

Kanskje jeg har lest feil? 

Svar: 

I dette tilfellet har vi behov for mer informasjon rundt spørsmålet, og ber om at innsender av 

spørsmålet kontakter oss gjennom kontaktskjemaet på Valgmedarbeiderportalen. Dersom vi ser at 

problemstillingen kan være relevant for flere kommuner, legger vi ut veiledning om temaet på 

Valgmedarbeiderportalen. 

From May-Unni E. Olsen to Everyone:  02:42 PM 

Har noen forslag til hva vi gjør med de velgerne som ikke lenger har identifikasjon med bilde, fordi 

bankene har sluttet med foto på baksiden? Jeg har hatt velgere som har verken pass, sertifikat eller 

bankkort med bilde. 

Svar: 

Viser til kapittel 10.8 i valghåndboken, som omhandler legitimasjon: 

Er velgeren ukjent, må vedkommende legitimere seg overfor stemmemottakeren. Dersom en ukjent 

velger ikke kan bevise sin identitet, skal stemmemottaker ikke ta imot stemme fra vedkommende. 

Vedkommende velger må avvises og henvises til å komme tilbake med legitimasjon senere.  

Hvis stemmemottakeren kjenner velgeren, er det ikke nødvendig at velgeren viser legitimasjon. Det er 

ikke noe i veien for at også de som har roller som valgfunksjonærer i det aktuelle valglokalet kan gå 

god for en velgers identitet. Departementet vil påpeke at velgere i lokalet ikke kan bekrefte en annen 

velgers identitet. 



Veronica Olsen, Rana kommune 

Vet dere om det blir mulig å tele opp forhåndsstemmene allerede på søndag 

Svar: 

De midlertidige endringene i valgloven åpner opp for å starte opptellingen av forhåndsstemmer på 

søndagen før valgdagen. Direktoratet kommer med videre veiledning om dette. 

 

Tove Nilsen - Lyngen kommune  

Vil kommunene kunne søke om økonomisk støtte til ekstra utgifter som følge av pandemien. Vil 

medføre ekstra kostnader i og med at vi må kjøpe inn ekstra utstyr for å kunne i vareta smittevern. 

 

Brevik Ørland kommune  

Hva med ekstrakostnadene kommunene blir påført ifm pandemien? kommer det ekstra midler? 

 

ROS 

Brevik Ørland kommune (Det er flere innsendere som ønsker/støtter dette punktet om ROS-analyse) 

Finnes det eksempler på planer med ROS-analyse og tiltaksplaner vi kan benytte? 

 

May-Unni E. Olsen  

Det Brevik Ørland kommune spør om hadde vært fint å få svar på. Har prøvd å finne gode maler for 

ROS-analyse, uten hell. 

 

Christer Birkeland, Lyngdal kommune 

Kan valgdirektoratet vurdere å nedfelle en felles, generell mal for ROS-analyse for alle kommuner? 

Tromsø har gjort et grundig arbeid her og kan kanskje bistå med innholdet? Bør ikke dette være en 

modul i EVA? 

 

Siw, Grethe og Vidar - Tingvoll kommune 

Hvilken § skal vi bruke når Ros analysen skal unntas? 

 

Svar – ROS: 

Valgdirektoratet noterer tilbakemeldingene og tar det med oss i vårt videre arbeid med veiledning. 

 

 

Alstahaug kommune  

Vil 31. mai være absolutt siste frist for registrering i EVA? 

Kommentert [TT1]: Besvart av KMD. Egen arbeidsgruppe 
har fått tillegg i sitt mandat om å se på dette. 
 

Kommentert [TT2]: Besvart av KMD. Egen arbeidsgruppe 
har fått tillegg i sitt mandat om å se på dette. 

Kommentert [TT3]: Kommunene må selv gjøre en 
vurdering av sine ROS-analyser. 
Tromsø kommune kommenterte med sin forståelse av dette 
under fagdagen. 



Svar: 

Ja, 31. mai er siste frist for registrering av grunnlagsdata i EVA. 

 

 

Jarle A Melby, Larvik kommune: 

Egne stemmelokaler for de i karantene/isolasjon må vel inn i grunnlagsdata i EVA stemmesteder for  

valgting? 

 

Svar: 

Egne valglokaler for velgere som er pålagt karantene på grunn av covid-19 registreres ikke i EVA. Det 

samme gjelder ekstra valglokaler som etableres på grunn av lokalt utbrudd av covid-19. 

Disse lokalene administreres under eksisterende stemmekrets i EVA. Valgdirektoratet kommer tilbake 

med videre veiledning om dette i Valgmedarbeiderportalen. 

 

 

Nateid - Enebakk kommune  

Blir det mulig å etterbestille utstyr til ekstraordinære stemmelokaler? 

Svar: 

Vi forstår spørsmålet som at det gjelder smittevernprodukter som tilbys av valgutstyr.no til bruk i 

ekstra valglokaler. Dette er utstyr som leverandøren, Bico/valgutstyr.no, står for. De kan derfor 

kontaktes for avklaring rundt bestillingsfrist. 

Anne Britt Søreng, Gjøvik kommune 

Vi har erfaring med at det har vært vanskelig å nå ut med informasjon om korona til innbyggere som 

har et annet morsmål enn norsk. Hvilken informasjon om valg og smittevern planlegger 

Valgdirektoratet å lage og hvilke kanaler vil bli benyttet for nå ut med informasjonen? Informasjonen 

må være presis og det er derfor en fordel om den er kvalitetssikret gjennom Valgdirektoratet og ved 

bruk av godkjente tolker. 

Svar:  

Valgdirektoratet er i gang med å utarbeide budskap og definere informasjonskanaler til valget, 

herunder også for valg i pandemi. Vi annonserer valginformasjonen i riks- og regionale medier, og 

tilgjengeliggjør materiell for kommunene slik at dette kan benyttes i deres informasjon til innbyggerne 

sine. 

Informasjonen som oversettes gjøres av profesjonell tolketjeneste som direktoratet har avtale med.  

 

Rigmor Leknes, Vefsn 

Legger dere ut teksten som blir liggende på valgkortene fra Statens side slik at vi i kommunene vet hva 

som ligger der og kan planlegge vår tekst ut fra det - så det blir tillegg og ikke samme tekst? 



Statlige myndigheter bør informere velgere uten legitimasjon med bilde om at de bør skaffe seg 

nasjonalt ID-kort. 

Svar: 

Ja, vi går ut med teksten så fort det er på plass. 

Martha - Stavanger kommune 

Spørsmål til valgdirektoratet: DIGITALE VALGKORT: Når vil det komme spesifikasjoner til hvilke 

skannere som vil lese de digitale valgkortene? 

Svar: 

I utgangspunktet fungerer skannere som er utviklet for digitale flater på valgkortet. Prototype av årets 

valgkort er under utvikling. Denne prototypen skal være klar innen midten av mai. Valgdirektoratet 

kommer til å teste skanning av denne og dele informasjon med kommunene så snart dette foreligger. 

Ellinor Evensen to Everyone 

Er det nå bestemt at det ikke blir qr? vil disse valgkort kunne skannes/bippes :) ? 

Svar: 

De digitale valgkortene vil ha ordinær strekkode. 

 

 

 


