
 

 

 

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

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kdd.dep.no 
 

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

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Cathrine Sørlie 
22 24 72 52 

Supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2022 – Valgdirektoratet - digital 
løsning for innsamling av underskrifter på listeforslag 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) viser til tildelingsbrev for 2022, jf. Prop. 1 S 
(2021–2022) for KDD og Innst. 16 S (2021–2022). 
 
Innledning 
Stortinget vedtok etter forslag fra departementet en midlertidig endring i valgloven om 
adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag ved stortingsvalget i 2021, jf. Prop. 133 L 
(2019–2020). Bakgrunnen for vedtakene var utbruddet av covid-19. Bestemmelsen ga 
departementet forskriftshjemmel til å fastsette adgang til å benytte elektronisk signatur for å 
skrive under listeforslag. Departementet fastsatte en slik midlertidig adgang i valgforskriften. 
Valgdirektoratet fikk på bakgrunn av vedtaket i oppdrag å utvikle en digital løsning for 
innsamling av underskrifter på listeforslag. Bestemmelsene ble opphevet med virkning fra 1. 
januar 2022 
 
Stortinget vedtok 7. juni 2022 en bestemmelse som gir departementet hjemmel til å vedta i 
forskrift at det skal være adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag etter valgloven § 
6-3 gjennom bruk av en godkjent digital løsning jf. Prop. 95 L (2021–2022) og Innst. 401 L 
(2021–2022). Også forslagsstillere som stiller liste etter de forenklede reglene i valgloven § 
6-3 første ledd, må benytte løsningen ved bruk av elektronisk signatur.  
 
Nytt oppdrag nr. 9 
Departementet ber på denne bakgrunn Valgdirektoratet om å utvikle en permanent digital 
løsning for innsamling av underskrifter på listeforslag. Utformingen skal gjøres innenfor 
gjeldende budsjettramme og løsningen må baseres på og være innenfor gjeldende 
regelverk. Løsningen skal benytte eksisterende felleskomponenter som ID-porten, oppfylle 
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krav til universell utforming og ivareta krav til den enkeltes personvern i tråd med gjeldende 
regelverk på området. Nødvendige risikovurderinger skal foretas og forelegges 
departementet. Løsningen skal videreutvikles slik at data enkelt skal kunne eksporteres til 
det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA. Det bør også være mulig å lagre 
påbegynte listeforslag, slik at arbeidet ikke må gjøres på nytt ved eventuelle tidsavbrudd. 
Direktoratet må også sørge for nødvendig brukerinvolvering ved utvikling av løsningen.   
 
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 kravene til listeforslag eller i behandlingen av forslagene.  
 
Løsningen skal også kunne benyttes for innsamling av underskrifter på listeforslag til valg av 
representanter til Longyearbyen lokalstyre. 
 
Den digitale løsningen skal kunne tas i bruk av forslagsstillerne innen 1. oktober 2022.  
 
Rapportering og resultatoppfølging 
Rapportering og oppfølging vil skje i den løpende styringsdialogen mellom KDD og 
Valgdirektoratet.  
 
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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