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• Velgere i karantene 

• Velgere i isolasjon

• Smitteverntiltak i valglokale
o Håndsprit ved inngang og utgang

o Tilbud om munnbind 

o Smitteverndeksel ved stemmemottak 

o Smitteverninformasjon

o Rutine for vask med sprit og papir av pc utstyr, bord mv. 

o Køordner 

o En ansvarlig for å sørge for avstand i køene 
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Nye utfordringer ved årets valg 



Generelle prinsipper for stemmegivning 
under valg i pandemi
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https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/opplaering-og-veiledning/til-valgmedarbeidere/e-laeringskurs/
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Bra oppmøte for å stemme på forhånd
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Erfaring med EVA

• Brukerveiledning / treningsmiljø / prøvevalgsmiljø

• Systematisk, god brukerveiledning og opplæring i bruk av EVA 

• Bidrar til tryggere valgmedarbeidere og færre feil 

• EVA  Admin - Valgansvarlig

• Min side med mange funksjoner er oversiktlig og 

godt organisert - fra grunnlagsdata til møtebøker

• Pedagogisk og bra oppbygning for å legge inn bl.a. 

grunnlagsdata – lett å følge også for nye brukere 

• Bra rapportfunksjon som gir tilgang til mange 

nyttige oversikter og statistikker
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Registrere stemmer i EVA

• Alle stemmemottakere får opplæring i bruk av EVA 

og registrering av stemmer

• Registrering av stemmer er relativt enkelt og det er 

vanskelig å gjøre feil 

• Lett å søke opp person med fødselsnummer eller 

navn

• Systemet sier ifra hvis velger kommer fra annen 

kommune eller velger allerede har stemt 

Hva gjorde vi for feil ?
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Bekreft stemmegiving 
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Vi gjorde feil i går ved behandling av stemmer i særskilt 
omslag som påvirker deres møtebok.

Vi har registrert disse stemmegivningene og godkjente de 
selv om velgerne tilhørte andre kommuner. Fordi disse 
stemmegivningene skulle vært forkastet (avvist i systemet), 
er resultatet at det er satt et kryss i manntallet, det gjelder 
en hos dere. Siden disse velgerne ikke tilhører Holmestrand 
kommune, har manntalskryssene blitt satt i de kommunene 
som velgerne tilhører. Derfor har dere fått et avvik på 
særskilte stemmegivninger som dere ikke kan forklare. 

Valgtingsstemme i særskilt omslag
Valgtingsstemme i særskilt omslag kan godkjennes av annen kommune. Dette skal ikke være mulig. 

• Valgtingsstemme i særskilt omslag kan godkjennes av annen 

kommune

• Systemet må sikre at det ikke er 

mulig

• Manntalskryss er blitt satt i de 

kommunene som velgerne tilhører
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Fødselsdato
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Papir og/eller digitalt valgkort 

Eller kun ID-kort
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Andre utfordringer
❑ Velgere uten stemmerett fikk melding om valgkort

❑ Treg postgang, og rutinesvikt hos noen kommuner, 

bidro til flere forkastelser – for sent innkomne 

stemmer 

❑ Kommuner som ikke sendte med ekspress 

❑ Dukket opp stemmer som kom for sent både fra innland 

og utland. 

❑ Grunnet mange «fremmedstemmer» gikk vi tom for 

omslagskonvolutter 

❑ Fikk beskjed om at vi ikke fikk bruke 

beredskapskonvolutter måtte låne av andre kommuner
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Folkeregisteret brukte lang tid på å journalføre statsborgerskap. 

❑ Personer som fikk norsk statsborgerskap etter skjæringsdatoen gikk ikke 

å søke opp i folkeregisteret 

❑Melding om at vi burde sjekke en gang til kom sent og noen kommuner 

fikk ikke nyhetsbrevet 

❑ Skapte utfordringer for kommunen

❑ Kan ha medført at noen ikke fikk stemt og at noen stemmer kanskje har 

blitt forkastet

Andre utfordringer



Mottak og håndtering av 
sametingsstemmer
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• Sametingsvalget må ha egne egnede 

konvolutter

• Fikk ikke skrevet ut valgkort fra sametinget

• Stemmesedlene kom sent – blanke blå lapper  

• Melding om at alle stemmelokaler skal være 

rigget for sametingsvalg kom veldig sent –

30.08.21



Oppsummert

• Det må være enklere og tryggere å avbryte registreringen når feil person 

er søkt opp i manntallet

• Systemet må sikre at det ikke er mulig å godkjenne en stemme i særskilt 

omslag i en annen kommune

• Folkeregisteret må oppdateres fortløpende og det må sikres at alle 

kommuner får meldinger om avvik

• Utsending av valgkort skaper unødvendig utfordringer og forvirring. Vi 

trenger kun ID-kort

• Blanke valgkort må få ny design med fødselsnummer/personnummer 
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• Møter med lokalsamfunnsutvalgene 

• Forhåndsstemming i kjøpesentrene, 

svømmehallen, bibliotek, 

• Kampanje i sosiale medier; 

fremmedspråklige og ungdom

• Podkast med politikere, ungdomsråd, 

demokratiguider

• Vertsrolle i stemmelokalene

• Demokratiguider

o Stands

- Dele ut infomateriell

- Snakke om viktigheten av 

bruke stemmeretten

o NRK – innslag

o Podkast
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Tiltak 




