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Stortingsval 2021 - møteplan, delegasjon m.v.
Forslag til vedtak:
1. Fylkesvalstyret delegerer til fylkeskommunedirektøren alle oppgåver som etter
vallova med forskrifter er lagt til fylkesvalstyret når det gjeld stortingsval, med
unntak av godkjenning av vallister og valoppgjer med kandidatkåring.
2. Fylkesvalstyret fastsett slik møteplan:
 3. mai – godkjenning av listeforslag
 20. september – valoppgjer

Bakgrunn
Valdagen for stortingsvalet er måndag 13. september 2021 og arbeidet med
tilrettelegging for gjennomføring og kontrollteljing er i gang.
Stemmesetlar
Valgdirektoratet har inngått rammeavtale med Andvord Grafisk AS om trykking og
distribusjon av stemmesetlar.
Rammeavtalen kvalitetssikrar produksjonen av stemmesetlane, både med omsyn til
papirkvalitet, nøyaktig posisjonering, korrekte styremerker, nummerering
og partikoding. Dermed blir risikoen for at feil oppstår ved oppteljinga på valdagen
redusert. Det er svært viktig å sikre at prosessen med produksjon og skanning av
stemmesetlar fungerer tilfredsstillande.
I følge vallova § 7-1 er fylkesvalstyret ansvarleg for trykking av stemmesetlar for
alle godkjende vallister i fylket. Ved å gjere avrop på rammeavtalen inngår
fylkeskommunen kontrakt med trykkeriet, men må sjølv sørge for at
trykkegrunnlaget er korrekt i EVA Admin, og sørge for korrekturlesing av
opplysningane på stemmesetlane.
Valdirektoratet og Andvord utfører kvalitetskontroll og skannertest av
stemmesetlane. Dersom fylkeskommunar som skal skanne veljer å anskaffe
stemmesetlar utanfor rammeavtalen, må dei sjølve sørge for denne
kvalitetskontrollen av stemmesetlane hos trykkeriet.

Godkjenning av listeframlegg
Listeforslag må ha kome fram til fylkeskommunen innan 31. mars 2021
kl. 12.00 jf. vallova § 6-1 (1). Listene skal vere godkjende innan 1. juni 2021.
Listene skal innehalde minimum 8 namn, maksimum 14 namn.
Listekandidatar må ha stemmerett ved stortingsvalet. Ein kandidat kan berre stå på
ei liste i same fylke.
Frist for å trekkje tilbake eit listeforslag er 20. april 2021 kl. 12.00 jf. vallova § 6-5.
For politiske parti registrert i Partiregisteret kan listeforslag underskrivast av to
styremedlemer i partiets lokalavdeling i det valdistriktet lista gjeld. Imidlertid er det
eit krav at partiet må ha fått ei viss oppslutning ved forrige stortingsval. Eit
registrert parti må ha fått minst 500 stemmer i eitt fylke eller minst 5 000 stemmer
i heile landet for å kome inn under dei forenkla reglane.
Kan ikkje eit parti vise til ei slik oppslutning, kjem dei inn under regelverket for
uregistrerte grupper. Det betyr at lista må ha 500 underskrivarar.
Dei forenkla reglane gjeld også for parti som er registrert i Partiregisteret etter
førre stortingsval. To personar frå lokalavdelinga i fylket må i så fall underteikne
listeforslaget. Dersom partiet ikkje har lokalavdeling i fylket, kan dei ikkje stille liste
etter desse forenkla reglane, men må i tilfelle samle inn 500 underskrifter.
Følgjande parti kan stille liste etter forenkla regelverk:
















Arbeiderpartiet
Demokratene
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Partier som har blitt registrerte i Partiregisteret etter førre stortingsvalg:




Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
Industri- og næringspartiet
Partiet Sentrum

Denne lista kan bli endra på grunn av saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene.

Parti som fell utanfor ordninga med forenkla regleverk:





Alliansen
Kystpartiet
Norges Kommunistiske Parti
Samfunnspartiet

Desse registrerte partia må oppfylle vilkåra i vallova § 6-3 (2 a) for å kunne stille
liste. Det betyr at blir det krevd underskrifter frå minst 500 personar med
stemmerett i fylket.
Listeframlegga blir lagt ut til offentleg ettersyn på fylkeskommunens nettside
etterkvart som dei kjem inn. Lister som inneheld feil vil i samarbeid med tillitsvald
for forslagsstillar, bli retta så langt dette er mogleg.
Kandidatane vil få brev med varsel om at dei står på liste og med frist for å søkje
fritak.
Listeforslaga blir lagt fram for fylkesvalstyret til godkjenning, og eventuelle
fritakssøknader vil bli lagt fram i same møte. Melding om vedtaket skal også
sendast forslagsstillar. Klagefristen er 7 dagar rekna frå kunngjeringsdato.
Godkjende (offisielle) listeframlegg vil bli offentleggjort på fylkeskommunens
nettside.
Fylkesvalstyrets kontroll og valoppgjer
Fylkesvalstyret skal kontrollere valgjennomføringa i kommunane og på grunnlag av
denne kontrollen foreta valoppgjer med mandatfordeling og kandidatkåring.
På grunnlag av fylkesvalstyrets kontroll og valoppgjer, skal riksvalstyret deretter
fordele utjamningsmandatet.
Kontrollen vil bli gjennomført ved elektronisk teljing av godkjende og forkasta
stemmesetlar, samt manuell kontroll av valstyra sine møtebøker og forkasta
stemmegivingar.
Det elektroniske valadministrasjonsprogrammet (EVA) utfører valoppgjer med
mandatfordeling og kandidatkåring på grunnlag av resultata etter kontrollteljinga.
Delegasjon
I vallova er ei rekke oppgåver lagt til fylkesvalstyret i tillegg til dei sentrale
oppgåvene som er nemnd ovanfor om godkjenning av listeframlegg og oppgjer og
kåring av kandidatane. Eksempel på andre oppgåver er: sørgje for at det blir trykt
stemmesetlar, leggje innkomne listeframlegg ut til offentleg ettersyn, underrette
valde representantar og vararepresentantar om valet (lista er ikkje uttømmande).
Arbeidet er organisert slik at fylkeskommunedirektøren førebur sak om godkjenning
av listeframlegg som blir lagt fram for fylkesvalstyret til godkjenning i mai. Vidare
gjennomfører administrasjonsavdelinga kontroll av valgjennomføringa i
kommunane med kontrollteljing av alle godkjende stemmesetlar.

På grunnlag av dette arbeidet legg fylkeskommunedirektøren fram sak for
fylkesvalstyret om valoppgjer med kandidatkåring i september.
Øvrige oppgåver i samband med valet blir utført av administrasjonen. Vi foreslår at
denne oppgåvefordelinga blir formalisert i eit delegasjonsvedtak.
Fastsetting av møteplan for fylkesvalstyret
Godkjenning av listeforslag skal etter lova vere gjort innan 1. juni. Det er 7 dagars
klagefrist på godkjenningsvedtaket. For leverandøren av stemmesetlar er det
vesentleg å få gjort mest mogleg av arbeidet før sommarferien. Det er difor
ønskjeleg å halde godkjenningsmøtet så tidleg som mogleg for å sikre god framdrift
i arbeidet med å produsere stemmesetlane.
Når det gjeld valoppgjeret, er det erfaringsmessig behov for omlag ei veke etter
valet for å kunne kontrolltelje stemmesetlar og utarbeide forslag til oppgjer med
mandatfordeling og kandidatkåring. Ved stortingsvalet skal fylkesvalstyrets
møtebok sendast riksvalstyret. Innsendingsfristen blir som regel sett til tysdag eller
onsdag i veka etter valet.

Vi foreslår at fylkesvalstyret fastsett slik møteplan:
- 3. mai – godkjenning av listeforslag
- 20. september – valoppgjer

Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør

