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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrevet for 2020 - digitaliseringstiltak for å
avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 ved sametingsvalget i
2021
Vi viser til Prop. 52 L (2020–2021) Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe
konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag),
som ble fremmet i statsråd 20. november 2020.
Utbruddet av covid-19 og anbefalingen om begrenset kontakt i befolkningen for å redusere
smittefaren begrenser trolig politiske partiers og uregistrerte gruppers mulighet for innsamling
av underskrifter for å stille liste til sametingsvalget i 2021. I proposisjonen gir departementet
uttrykk for at det er grunn til å etablere en digital løsning for innsamling av underskrifter på
listeforslag også for sametingsvalget, slik det er gjort for stortingsvalget.
Departementet ber på denne bakgrunn Valgdirektoratet om å utvikle en digital løsning for
innsamling av underskrifter på listeforslag til sametingsvalget innenfor gjeldende
budsjettramme. Løsningen skal benytte eksisterende fellesløsninger for signering, oppfylle
krav til universell utforming og ivareta krav til den enkeltes personvern. Nødvendige
risikovurderinger skal foretas og forelegges departementet. Digital sikkerhet er en
grunnleggende forutsetning for å opprettholde tilliten til offentlig sektors digitale løsninger.
Valgdirektoratets løsning skal derfor ivareta krav til sikkerhet og til den enkeltes personvern
på en måte som sikrer tillit til sametingsvalget. Direktoratet må sørge for nødvendig
brukerinvolvering ved utviklingen av løsningen. All tekst i løsningen skal oversettes til
nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.
Det vil fremdeles være mulig å samle inn underskrifter på papir. Løsningen må derfor gjøre
det mulig å samle inn det antall digitale signaturer forslagsstiller selv ønsker. Lovendringen
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innebærer ingen øvrige endringer i kravene til listeforslag eller i Sametingets valgnemnds
behandling av forslagene.
Under forutsetning av at forslaget til den midlertidige endringen i sameloven vedtas av
Stortinget, skal løsningen kunne tas i bruk av forslagsstillerne i løpet av januar 2020.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør
Cathrine Sørlie
seniorrådgiver
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