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Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien
Stortings- og sametingsvalget i 2021 skal holdes 13. september, og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med å forberede gjennomføringen av
valget. Ifølge helsemyndighetene kan covid-19-pandemien vare i flere år, og vi må derfor
være forberedt på at viruset kan blusse opp nasjonalt og lokalt, før og under valget. Dette vil
bety at valggjennomføringen vil kunne bli mer krevende enn normalt.
Departementet har nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for å forberede smitteverntiltak
knyttet til valggjennomføringen i 2021. Arbeidsgruppen har både valgfaglig og helsefaglig
kompetanse, og består av medlemmer fra Oslo kommune, Viken fylkeskommune,
Valgdirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Folkehelseinstituttet og
Utenriksdepartementet. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid før sommeren, og skal innen
utgangen av 2020 kartlegge hvordan en vedvarende epidemi vil påvirke
valggjennomføringen, og hvordan vi best kan løse utfordringene det fører med seg.
Departementet har også kontakt med valgmyndighetene i andre land om mulige tiltak og
følger med på erfaringene internasjonalt. Sammenlignet med flere andre land har Norge en
lang forhåndsstemmeperiode som gjør det mulig å gjennomføre valg på en trygg måte, også
dersom det oppstår lokale og nasjonale smitteutbrudd. Vi har også tid til å forberede oss på
en god måte.
På bakgrunn av dette er jeg optimistisk med tanke på gjennomføringen av stortingsvalget
2021. Jeg er trygg på at kommunene har mye kompetanse om både valg og smittevern, og
kjenner sine lokale forhold godt. Det er viktig at hver enkelt kommune forbereder seg på å
kunne gjennomføre stortingsvalget, uavhengig av dagens smittenivå i kommunen.
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Når arbeidsgruppen kommer med sine vurderinger, vil departementet sende ut mer
informasjon til kommunene. Men kommunene må allerede nå begynne å tenke på hvordan
de dimensjonerer valggjennomføringen i sin kommune, både med tanke på hvor store
stemmekretsene bør være, hvilke lokaler som kan være egnet og om kommunen skal ha
todagers valg. I tillegg må kommunene ta høyde for at det kan være nødvendig med
smitteverntiltak i lokalene og økt bemanning.
Den enkelte kommune har nå god tid til å planlegge gjennomføringen av stortingsvalget. Jeg
har stor tro på at både departementet, direktoratet og den enkelte kommune vil bidra til å
legge til rette for en god og tillitvekkende valggjennomføring også ved stortings- og
sametingsvalget i 2021.
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