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Tilegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2020 - konsekvensutredning av
forslagene i NOU 2020: 6 - Valgdirektoratet
Vi viser til at valglovutvalget leverte sin utredning NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg - Ny
valglov i mai i år.
Utvalget har vurdert ulike sider ved valgordningen og valggjennomføringen. Utvalget foreslår
hovedsakelig å videreføre både dagens valgordning og den praktiske gjennomføringen av
valg. Det er imidlertid flere elementer både ved valgordningen og ved den praktiske
valggjennomføringen utvalget foreslår å endre.
Departementet skal følge opp valglovutvalgets utredning. Utgangspunktet for utvalgets
arbeid var at ny valglov skulle få anvendelse ved stortingsvalget i 2025. For å legge opp til en
forsvarlig tidsplan har departementet behov for å vite hvor tidkrevende det vil være for
direktoratet å implementere de foreslåtte endringene i det elektroniske
valgadministrasjonssystemet (EVA).
Når det gjelder endringer i valgordningen, foreslår utvalget blant annet en ny
personvalgordning for stortingsvalg. Slike endringer vil føre til behov for å endre det
elektroniske valgadministrasjonssystemet. Av endringer i den praktiske gjennomføringen
foreslår utvalget blant annet at det skal være mulig å samle inn underskriftene på
listeforslagene elektronisk, og viser til at det vil være naturlig å koble en slik løsning til EVA.
Utvalget foreslår også at det skal settes ett kryss i manntallet hvis velgeren stemmer ved
fylkestingsvalg og ett kryss hvis velgeren stemmer ved kommunestyrevalg, og ikke ett kryss
hvis velgeren stemmer ved kommunestyre- og/eller fylkestingsvalg.
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Vi ber om at Valgdirektoratet gjennomgår utvalgets utredning i sin helhet og utreder de
administrative og økonomiske konsekvensene forslagene som diskuteres har for EVA.
Vi ber om at utredningen oversendes departementet innen utgangen av 2020. Vi ber
samtidig om at direktoratet oversender en foreløpig vurdering av konsekvensene av
utvalgets forslag til endringer i Grunnloven innen 26. oktober 2020. Vi ber særlig om at
direktoratet i den foreløpige vurderingen anslår hvor lang tid det vil ta å iverksette disse
endringene i EVA til valget i 2025.
Vi ber om at direktoratet tar opp eventuelle uklarheter i oppdraget så snart som mulig.
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