
Valg under 
pandemi

Gjennomføring i Drammen kommune 

Presentasjonen Valgforum 15. april



Umulig å forutsi situasjonen i 
august/september…



Men andre 
land har 
gjennomført 
valg… 



Vi må planlegge for 
det situasjonsbildet 
vi kjenner

• I fasen for gjennomføring vil det være enklere å nedskalere
tiltak enn å oppjustere disse.



Rammebetingelser 



Uttalelse fra lokalt smittevernråd



Hvordan tenker vi…(1)

Avstandskrav tilsvarende 2 meter – alle velgere skal oppholde seg i valglokalet mindre enn 15. minutter. 
Køen organiseres utendørs. 

Antibacstasjoner ved inngang/utgang. 

Utdeling av kulepenner – ingen kulepenner i avlukkene? 

Legge til rette for bruk av munnbind.

Innkjøp av smittevernutstyr. Fra BICO kjøper vi: smitteverndeksler foran avkrysserbord og køordnere. 
Øvrige innkjøp via kommunens innkjøpsavtaler. Avstandsmerking ordnes via eget grafisk senter.   

Valgfunksjonærer benytter visir ved bistand til velgere i avlukke.  



Hvordan tenker vi…(2)

Hvert forhåndsstemmested er en «kohort». Forhåndsstemmemottakerne 
skal ikke rullere mellom forhåndsstemmestedene.

Ny rolle som køordner.  

Hjemmestemming: valgfunksjonærene jobber i kohorter og benytter 
leiebiler for transport.

Utarbeide gode renholdsrutiner av forhåndsstemmelokalene i samarbeid 
med renholdere og smitteverntjenesten.



Hvordan tenker vi…(3)

Digital opplæring kombinert med praktisk trening. 

Høy oppmerksomhet under opplæring på effektiv flyt av velgere i valglokalene. 

Tydelige rollebeskrivelser – hvem gjør hva?



Plan for opplæring
• To gode veiledningshefter (valgfunksjonær og

stemmestyret).

• Mulighet for å sende inn spørsmål til
opplæringsmateriellet.

• Digital test for hvert av heftene. Må bestås. Testen bygger
på den mal kommunen i dag har for kunnskapsprøven om 
alkoholloven etc. Vi kjøper "hyllevare", men må selv bygge
spørsmålsbasen.

• Etter bestått test – obligatorisk trening i EVA (innlogging, 
registrering av stemmegivninger etc.) Organiseres som
drop-in tilbud.

• Fremmøte registreres med QR-innsjekk.

• Egen fysisk opplæringssamling for stemmestyrene.



Hvordan tenker vi…(4)

Et sentralt plassert forhåndsstemmetilbud med lange 
åpningstider. Åpent kvelder, lørdager og søndager.

Kommunikasjon med tre hovedbudskap:

1) Det er trygt å stemme

2) Benytt forhåndsstemmeperioden

3) På valgdagen kan du stemme i hele kommunen 





Forhåndsstemmelokaler – Strømsø/Bragernes





Forhåndsstemmelokaler – Konnerud/Åssiden 





Valglokalet Bragernes menighetshus i 2019



Valglokalet Bragernes menighetshus i 2021



Konsekvenser 
(1) 

• Omfattende smitteverntiltak vil ha betydning for 
gjennomstrømmingen (effektiviteten) i valglokalet. I enkelte 
perioder kan det medføre kø. Køen organiseres utendørs. Ved 
høstlig vær med regn etc. vil det skape misnøye.

• Større kødannelser er generelt uheldig, da det kan ha som 
konsekvens at noen velgere ikke får stemt fordi de ikke orker eller 
ønsker å stå i kø. 



Konsekvenser (2) 

• Økt bemanningsbehov – rekruttering av 
mer personell.

• Ny rolle: køordner

• Flere reserver 

• Økt ekstern rekruttering.
• Pensjonister (aldersgrense 70 år)

• Studenter fra USN

• Samarbeid med Drammen videregående 
skole. Elever på tredje trinn med fordypning i 
samfunnsfag arbeider som valgfunksjonærer

• Permitterte/arbeidsledige

• Andre



Hvordan vil digitale valgkort 
påvirke valggjennomføringen?

• Hvor digitale er egentlig innbyggerne i Drammen? 
- eh…hvordan gjør jeg det?

- har ikke fått noe valgkort…

• Hvordan yte bistand tråd med avstandskrav og 
smitteverntiltak? 

• Kan valgkortet avleses gjennom pleksiglass på 
avkrysserbordet?

• Kan det være mer tidsbesparende å ha som rutine at 
velger søkes opp via 11-sifret fødselsnummer fra 
legitimasjon?



Ting vi lurer på… 

• Max antall personer i valglokalet?

• Hva er konsekvensen dersom en smittet har 
vært innom et forhåndsstemmelokale?

• Må forhåndslokalet stenges ned?
• Kan smittesporerne få ut en rapport fra EVA om 

hvilke velgere som har vært i lokalet i et bestemt 
tidsrom?

• Hvilke henvendelser vil vi få fra velgerne?
• Hvem kan svare på hva?

• Innbyggertorget
• Valgsekretariatet
• Kommuneoverlegen
• Kriseledelsen
• Oppdaterte valgsider på kommunens nettsider

• Hvordan informere om at smitteverntiltak vil 
gi økt kø? 

• Kan det bli økt etterspørsel om å stemme 
hjemme?
Valgloven inneholder ingen hjemmel for å 
avvise «uberettigede» forespørsler.



Flere ting vi lurer 
på…
Velgere som er i karantene eller isolasjon til etter valgdag:

• Departementet foreslår at velgere som er i 
karantene stemmer ved et egnet 
forhåndsstemmested?

• Kommunens smitteverntjeneste ønsker ikke 
at velgere i karantene stemmer ved egnet 
forhåndsstemmested. De anbefaler 
hjemmestemming for denne gruppen.

• Velgere i isolasjon skal stemme hjemme

• Utfordrende bemanningssituasjon grunnet status 
pandemisituasjon

• Egen opplæring i bruk av smittevernutstyr?


