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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrevet for 2021 – tilrettelegging for en 
smittevernfaglig forsvarlig valgavvikling 

1.Innledning 
Vi viser til Stortingets vedtak til midlertidig lov 23. april 2021 nr. 24 om endringer i valgloven 
og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19). Vedtaket ble gjort etter 
forslag i Prop. 89 L (2020–2021) Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven 
(tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) og Innst. 328 L (2020–2021).   
 
Valget skal gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og helsemyndighetenes 
generelle smittevernråd må legges til grunn ved valgavviklingen. Departementet har i 
samarbeid med Folkehelseinstituttet i tillegg utgitt Smittevernveileder for valggjennomføring 
under covid-19-utbruddet. Veilederen beskriver hvordan kommunene og fylkeskommunene 
kan løse sine oppgaver knyttet til gjennomføring av valg, samtidig som smittevern ivaretas på 
en forsvarlig måte.  
 
Koronaviruspandemien vil påvirke gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i år. Det 
er imidlertid uklart hvordan smittesituasjonen vil være på tidspunktet for gjennomføringen av 
valget. Det må derfor planlegges med ulike scenarioer for hvordan pandemien vil påvirke 
gjennomføringen av valget. Det vil være nødvendig med beredskapsplaner for dette.  
 
2. Utarbeidelse av helhetlig plan for veiledning, opplæring og støtte til kommunene og 
informasjon til velgerne    
Vi viser til tidligere dialog, sist i etatsstyringsmøtet 28.04.2021. Valgdirektoratets veiledning, 
opplæring og støtte til kommunene og fylkeskommunene vil være viktig for at valget 
gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Veiledningen skal ta utgangspunkt i 
midlertidige endringer i valgloven og anbefalinger i smittevernveilederen. Det vil være behov 
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for å integrere helsemyndighetenes generelle smittevernråd i alle deler av gjennomføringen. 
Vi ber direktoratet vurdere hvordan kommunene kan tilrettelegge for at velgere kan få 
assistanse ved stemmingen i tråd med smittevernrådene.  
 
Informasjon som gis til velgerne må samsvare med veiledning, opplæring og støtte som gis 
til kommuner og fylkeskommuner. Det vil være viktig med tydelig informasjon til velgerne på 
materiell som vil bli distribuert, som for eksempel valgkort og brosjyrer, for å sørge for at de 
er kjent med iverksatte tiltak som skal sørge for en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring 
av valget. Det vil omfatte blant annet kontaktreduserende tiltak, hygienetiltak og egne regler 
for å stemme for velgere i karantene og isolasjon.  
 
Valgdirektoratets arbeid bør ta utgangspunkt i kommunenes informasjonsbehov, slik det 
blant annet framgår av rapporten til arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å kartlegge hvordan 
den pågående pandemien vil kunne påvirke gjennomføringen av valget. Direktoratet må 
også legge planer for hvordan informasjonen kan justeres kort tid før valget, dersom det på 
grunn av smittesituasjonen skulle bli behov for det. 
 
Med dette som bakgrunn, ber vi om at direktoratet utarbeider en helhetlig plan for veiledning, 
opplæring og støtte til kommunene og informasjon til velgerne med oversikt over planlagte 
aktiviteter og produkter innen 19. mai 2021. Planen skal oversendes til departementet. 
 
3. Utarbeidelse av utkast til endringer i valghåndboken – midlertidige endringer i 
valgloven og kommuneloven 
For å gi kommunene en samlet og helhetlig oversikt over reglene som gjelder ved valget i år, 
har departementet besluttet at også de midlertidige lovendringene skal innarbeides i 
valghåndboken. Vi ber om at Valgdirektoratet utarbeider og oversender utkast til endringer i 
valghåndboken basert på de vedtatte midlertidige endringene innen 2. juni 2021. Endringene 
skal markeres på en slik måte at det framgår at de er midlertidige. 
 
Vi ber Valgdirektoratet ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Cathrin Sætre (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Siri Dolven 
avdelingsdirektør 
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