
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Cathrine Sørlie 
22 24 72 52 

Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2020 - digitaliseringstiltak for å avhjelpe 
konsekvenser av utbruddet av covid-19 

Vi viser til Stortingets vedtak 19. juni 2020 til midlertidig lov om endring i valgloven for å 
avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på 
listeforslag). 
 
Vedtaket ble gjort etter forslag i Prop. 133 L (2019–2002) Midlertidig lov om endring i 
valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske 
underskrifter på listeforslag) og Innst. 396 L (2019–2020).  
 
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 stortingsvalget i 2021. I proposisjonen ga departementet 
uttrykk for at det er grunn til å etablere en digital løsning for innsamling av underskrifter på 
listeforslag. Stortinget ga sin tilslutning til forslaget.  
 
Departementet ber på denne bakgrunn Valgdirektoratet om å utvikle en digital løsning for 
innsamling av underskrifter på listeforslag 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. I innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen understrekes 
betydningen av at den elektroniske løsningen ivaretar krav til digital sikkerhet og personvern 
på en måte som sikrer tillit til valgloven. Direktoratet må også sørge for nødvendig 
brukerinvolvering ved utviklingen av løsningen. 
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Side 2 
 

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 
innebærer ingen øvrige endringer i kravet til listeforslag eller i fylkesvalgstyrenes behandling 
av forslagene.  
 
Løsningen skal kunne tas i bruk av forslagsstillerne innen 1. oktober 2020. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Siri Dolven (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Cathrine Sørlie 
seniorrådgiver 
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