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Innføring av nytt elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) ved stortings- 

og sametingsvalget 2013 - etablering av mottaksprosjekt i kommunene og 

fylkeskommunene 

 

Frie, direkte og hemmelige valg er grunnleggende verdier i det norske demokratiet. 

Gjennomføring av valg er et offentlig anliggende der både kommuner, fylkeskommuner 

og staten har selvstendig ansvar. Det er viktig at alle aktører prioriterer valgarbeidet for 

å sikre et godt gjennomført valg med et korrekt valgresultat. 

 

Kommunene oppfordres til bruk av EVA 

 

Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA), som 

kommunene og fylkeskommunene kan benytte fra og med stortings- og 

sametingsvalget 2013. Vi ber alle kommuner og alle fylkeskommuner å ta i bruk statens 

nye valgadministrasjonssystem ved gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 

2013. Dette fordi gjennomføringen av stortingsvalg i kommunene er enklere enn 

gjennomføringen av lokalvalg.  

 

Om statens nye elektroniske valgadministrasjonssystem (EVA) 

 

EVA ble prøvet ut med gode erfaringer ved valget i 2011, både av Møre og Romsdal 

fylkeskommune, og av de ti forsøkskommunene som også deltok i forsøk med 

elektronisk stemmegivning. 

 

EVA skal bidra til en effektiv og korrekt gjennomføring av valg. Kommunene og 

fylkeskommunene slipper krevende anbudsprosesser og lisenskostnader. Når alle 



  

 

bruker det samme valgadministrasjonssystemet vil tilretteleggingen, opplæringen og 

kommunikasjonen både internt i og mellom kommune og fylkeskommune bli enklere. 

EVA vil være tilgjengelig for brukerne også mellom valg, slik at man kan hente ut 

informasjon fra systemet når det er behov for det, eksempelvis for en gjennomgang av 

valgkretser.   

 

Systemet inneholder funksjoner som er kjent gjennom andre valgadministrasjons-

systemer, men åpner også for nye muligheter. Ett felles system vil medvirke til at vi 

oppnår synergieffekter på landsbasis, ved at alle data om valg vil finnes på ett sted. Det 

vil bli mulig å hente ut data for utarbeidelse av statistikker som kommunen selv kan ha 

nytte av i planleggingen av valgarbeidet. EVA vil også gi et bedre grunnlag for forsking 

på valgområdet. På noe sikt vil også velgerne kunne få nytte av et felles datasystem, ved 

at informasjon om valglokalene og manntallsopplysninger kan hentes fram og gjøres 

tilgjengelig via www.valg.no eller kommunenes nettsider. 

 

Kommunene og fylkeskommunene kan bruke systemet kostnadsfritt. Utgifter til lokalt 

it-utstyr og kommunikasjonsløsning som for eksempel pc-er, håndskannere, oppkobling 

mot Internett og lignende må likevel kommunene og fylkeskommunene dekke selv. 

 

Skanning 

 

Det er utviklet en løsning for skanning av stemmesedler som en del av EVA. Kriterier 

for bruk av skannermodulen vil departementet komme tilbake til i løpet av høsten 2012.  

 

Sametingsvalget 

 

Nødvendig funksjonalitet for gjennomføring av sametingsvalget vil også være en del av 

EVA. Kommuner med flere enn 29 velgere i sametingets valgmanntall og de syv 

kommunene som er opptellingsvalgstyrer vil få særskilt opplæring i bruk av 

systemløsningen. 

 

Alle som vil bruke EVA må delta på opplæring 

 

Det er nødvendig at alle kommunene og fylkeskommunene deltar i opplæringen som 

tilbys. Da sikrer vi en god og effektiv bruk av systemet, og et korrekt valgresultat. Selve 

opplæringen vil være gratis, men eventuelle reise- og oppholdskostnader må 

kommunene og fylkeskommunene selv dekke. 

  

I løpet av høsten 2012 skal departementet lære opp om lag 60 regionale superbrukere, 

fordelt på åtte regionale kompetanseteam. Hvert team vil få ansvar for å gjennomføre 

opplæringen av en til to kommunale og fylkeskommunale superbrukere i hver 

kommune i sin region. Opplæring av superbrukerne i kommunene og 

fylkeskommunene vil foregå våren 2013.  

 

 

http://www.valg.no/


  

 

Etablering av mottaksprosjekt i kommunene 

 

Departementet anbefaler kommunene og fylkeskommunene å opprette et 

mottaksprosjekt med en egen mottaksprosjektleder, for å forberede kommunen og 

fylkeskommunen på å ta i bruk EVA. Et mottaksprosjekt er en godt utprøvd metode for 

brukermedvirkning ved innføring av nye systemløsninger. Å ta i bruk en ny it-løsning 

betyr ikke bare at mottakeren må forholde seg til ny teknologi, men kanskje også endre 

enkelte rutiner, arbeidsprosesser og opplegg for opplæring. Et mottaksprosjekt vil 

ivareta dette.  

 

Prosjektlederen bør være samme person som er ansvarlig for den praktiske 

gjennomføringen av valg i kommunen/fylkeskommunen. Mottaksprosjektet må 

forankres sentralt i kommunen/fylkeskommunen, og det anbefales at prosjektet 

rapporterer til rådmannen, til en styringsgruppe eller lignende. Det skal også 

rapporteres til departementet.  Nærmere om forslag til organisering, planverk og krav 

til mottaksprosjektet finnes i vedlagte informasjonspakke. 

 

Kommunikasjon med kommunene og fylkeskommunene 

 

Innføringen av EVA medfører at departementet vil kommunisere med kommunene og 

fylkeskommunene på en annen måte enn tidligere. Vi regner med at 

informasjonsmengden vil øke, og at det i større grad vil bli behov for oppfølging og 

kontroll i forbindelse med bruken av EVA.  Det vil også være mer hensiktsmessig å 

tilpasse informasjonen slik at det som er relevant for valgansvarlig eller IT-ansvarlig, 

blir rettet til riktig person i kommunen/fylkeskommunen. 

 

Departementet jobber derfor med å etablere et eget nettsted som skal bidra til å ivareta 

våre nye kommunikasjonsutfordringer. Dette nettstedet vil erstatte 

valgmedarbeidersiden på www.valg.no.  

 

Tilbakemeldinger 

 

Departementet ber om tilbakemelding innen 15. august på følgende: 

 

 En bekreftelse om at kommunen/fylkeskommunen vil ta i bruk EVA ved valget i 2013  

 Kontaktinformasjon på  

o Mottaksprosjektleder/kontaktperson 

o Valgansvarlig 

o IKT-ansvarlig 

 

Tilbakemeldingen gis på skjema på www.valg.no, menyen ”For valgmedarbeidere”. 

 

Ytterligere informasjon 

 

I vedlagte informasjonspakke finner dere mer om: 

http://www.valg.no/
http://www.valg.no/


  

 

 Valgadministrasjonssystemet EVA 

 Etablering av mottaksprosjekt 

 Kommunikasjon og informasjon 

 Opplæring 

 Eksempel på risikoer  

 

EVA ble lansert på en nasjonal valgkonferanse i Drammen i april. Konferansen ble i sin 

helhet filmet, og opptakene finnes på nett-tv. Gå inn på www.valg.no, under menyen 

”For valgmedarbeidere”. Her ligger det mye informasjon om EVA og 

valggjennomføringen i 2013. 

 

Eventuelle spørsmål/henvendelser kan rettes til Siri Dolven, 22 24 72 17 eller Marianne 

Øvestad, 22 24 72 11. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Eivind Dale (e.f.) 

departementsråd 

 Erik Kjeldstadli 

 ekspedisjonssjef 

 

 

 

 

http://www.valg.no/

