
Valget 2021 
– det gikk så bra, hvorfor det?

Valgforums evalueringskonferanse 18.- 19. november 2021

Bergen



Samfunnsoppdraget vårt:

Valgdirektoratets overordnede 

prioritering er å bidra til en korrekt, 

sikker, åpen og tillitvekkende 

gjennomføring av alle lovfestede valg i 

Norge. 
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• Korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen 

• Velgerne har nødvendig informasjon om valg 

• God tilgjengelighet ved valg
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Hovedmålene våre:



Valget 2021 i tall
Stemmerett

• Ca. 3,9 millioner stemmeberettigede til stortingsvalget

• Ca. 20 000 i valgmanntallet til sametingsvalget

Forhåndsstemmer

• 1 738 438 forhåndsstemte ved stortingsvalget

• 9 310 forhåndsstemte ved sametingsvalget

Valgdeltakelse

• 77,2% av de stemmeberettigede ved stortingsvalget

• 68,6% av de stemmeberettigede ved sametingsvalget

Valglokaler

• 1975 valglokaler åpne på valgdagen

• Tilgjengelighet valglokaler.no
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• Godt planlagt og gjennomført av kommuner og fylkeskommuner

• Tilgjengelig veiledning og opplæring

• Brukerstøtten operativ siden årsskiftet

• Pandemitiltak fungerte bra

• Media bidro til velgerinformasjon

• Trygg og sikker valggjennomføring

• Digital informasjon ble godt mottatt
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Hvorfor gikk det så bra?



Støtte, veiledning og 
opplæring
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• Ny Valgmedarbeiderportal

• Heldigital veiledning
• Veiledningspakke 10. februar

• To digitale konferanser

• 20 veiledningsfilmer

• E-læring for valgmedarbeidere

• Foreløpige evalueringer
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Veiledning og opplæring



• Fra januar til etter valget

• Kommuner og fylkeskommuner – 4 118

• Velgerhenvendelser – 4 197

• Foreløpige evalueringer 
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Brukerstøtte



EVA - systemstøtte
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Systemstøtte

• EVA er stabil

• Kjernefunksjonalitet er 
uendret

• EVA-applikasjonene har 
vært oppe hele valgåret

• Skanning - kun to modeller 
av dokumentskannere
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• EVA treningsmiljø fra februar og fulgte valgfasene

• Prøvevalg er viktig!

• Saker via brukerstøtte forbedrer systemet

• Foreløpig evaluering
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Systemstøtte



• Risikovurdering hos alle aktører

• Kontinuerlig vurdering av risiko og sårbarhet

• Valgdirektoratet
• ROS på våre leveranser til kommuner og fylkeskommuner 

• Kontinuerlige oppdateringer

• Rapportering til departementet

• Kommunene og fylkeskommunene
• Fokus på ROS i veiledningsarbeidet
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Risikostyring i valggjennomføringen



Valg i pandemi
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• Godt innarbeidede rutiner og vaner i befolkningen

• Vaksinering i rute

• Lang stemmeperiode

• 94% av velgerne følte seg trygge og smittevern ivaretatt
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Pandemitiltak fungerte bra



Informasjon til velgere
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Enkel og 
tilgjengelig 
informasjon



• Fagstøtte
• Fortsatt utvikling og forbedring av digital veiledning og opplæring
• Støtte til prosesser med reversering av sammenslåinger (kommune/fylke)
• Støtte til gjennomføring av folkeavstemninger
• Oppfølging av NOU2020: 6 Frie og hemmelige valg — Ny valglov

• Systemstøtte
• Forbedringer knyttet til utarbeidelse av møtebøker
• Bedre rapporteringsløsning for valgrelaterte data
• Systemstøtte til direktevalg til kommunedelsutvalg
• Oppfølging av NOU2020: 6 Frie og hemmelige valg — Ny valglov

• Valginformasjon
• Forbedringer av valgresultat.no
• Oppfølging av NOU2020: 6 Frie og hemmelige valg — Ny valglov
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Prioriterte områder frem mot 2023



Takk for oppmerksomheten!


