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TILDELINGSBREV 2018
1. INNLEDNING
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet
styringssignaler og tildeler midler til Valgdirektoratet i 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018)
for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2017–2018) vedtatt
18. desember 2017.
I tillegg gjelder føringene gitt i virksomhets- og økonomiinstruksen av 7. januar 2016. Vi
ber Valgdirektoratet ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.
2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER
Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde
befolkningens tillit til valggjennomføringen.
Valgdirektoratets overordnede prioritering for 2018 er å gjøre nødvendige forberedelser
til valgene i 2019 og 2021. Direktoratet må sørge for at valg til kommuner, fylkesting og
Storting lar seg gjennomføre på en tillitvekkende måte i tråd med de beslutninger som
gjøres i forbindelse med det pågående strukturarbeidet knyttet til kommune- og
regionreform.
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Åpenhet om hvordan valg gjennomføres er viktig for å opprettholde befolkningens tillit
til demokratiet. Direktoratet må sørge for å ivareta dette, samtidig som det må følge opp
det til enhver tid gjeldene trusselbildet og gjøre nødvendige sikkerhetstiltak.
I et mellomvalgår må direktoratet normalt følge opp evalueringer av forrige valg, og
vurdere, beslutte og starte nødvendige forberedelse av aktiviteter og tiltak som er
nødvendig for å sikre en korrekt og effektiv valggjennomføring for neste valg. Ettersom
valget i 2021 vil påvirkes av pågående kommune- og fylkeskommunesammenslåinger,
må også arbeid knyttet til forberedelse av dette valget startes i 2018.
3. MÅL FOR 2018
3.1 Mål 1: Korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen
Avviklingen av valg i Norge har høy tillit i befolkningen. For å opprettholde den høye
tilliten, er det viktig at kommunene og fylkeskommunene får god støtte og opplæring,
og at valgadministrasjonssystemet EVA er brukervennlig, sikkert og i samsvar med
lovgivningen. Valgdirektoratet har ansvaret for de operative støtteoppgavene til
kommuner og fylkeskommuner ved valggjennomføring, samt drift og forvaltning av
EVA.
Valgdirektoratet skal bistå kommuner og fylkeskommuner og legge til rette for at
valggjennomføringen er i samsvar med lovgivningen. Direktoratet må på bakgrunn av
evalueringer og erfaringer fra 2017-valget vurdere behov i 2019, og planlegge et egnet
opplærings- og veiledningsopplegg.
Ny kommune- og fylkesstruktur får konsekvenser for valggjennomføringen i 2019 og
2021, og for det valgadministrative systemet. For å sikre god forutsigbarhet og en
korrekt og sikker valggjennomføring i 2019 og 2021, må direktoratet planlegge for
mulige endringer på en hensiktsmessig måte, slik at EVA er tilpasset dette. Nødvendige
sikkerhetsvurderinger knyttet til valget i 2019 må gjøres løpende og starte opp tidlig i
2018.
Oppdrag:
Nr.
1

2

3
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Oppdrag
Direktoratet skal følge opp evalueringene av valggjennomføringen
når det gjelder systemstøtte, brukerstøtte, opplæring og fagstøtte.
Oppsummering av funn fra evalueringene og forslag til oppfølging
skal oversendes departementet.
Valgdirektoratet skal identifisere risikoelementer knyttet til
valggjennomføringen i 2019 og 2021. Dette skal gjennomgås på
styringsmøte 1, der konsekvens og risikotoleranse vil bli drøftet.
Dette arbeidet skal følges opp i løpende risikoanalyser frem mot
valget i 2019.
Direktoratet skal utarbeide en kode for partiidentifisering i EVA.
Denne skal også kunne benyttes av andre myndigheter f.eks. til

Frist
9.4

9.4

12.10

4

utbetaling av partistøtte. Direktoratet må kartlegge behov og lage
et forslag til løsning som oversendes departementet.
KMD skal i 2018 være vertskap for EMB-konferansen som
arrangeres av Venziakommisjonen 19. og 20. april. Direktoratet vil
involveres i arbeidet og skal bistå departementet i den praktiske
gjennomføringen av konferansen. Departementet vil ta initiativ til
en arbeidsgruppe og utarbeide en plan for gjennomføring og
fordeling av oppgaver.

I henhold
til egen
tidsplan
for
prosjektet.

3.2 Mål 2: Velgerne har nødvendig informasjon om valg
Informasjonsbehovet er stort hos velgere, media, politiske partier og andre
interessenter i forbindelse med valg. Direktoratet skal sørge for tilstrekkelig,
tilgjengelig og forståelig informasjon til de ulike målgruppene. Valgdirektoratet
forvalter også en tilskuddsordning for informasjonsarbeid ved valg. Som en del av
ansvaret for EVA skal direktoratet også formidle valgresultater, samt utarbeide og
formidle valgprognoser.
En viktig del av informasjonsarbeidet er produksjon og distribusjon av valgmateriell
som valgkort, informasjonsplakater, generelle stemmesedler mm. DSS bistod i 2017
Valgdirektoratet med dette arbeidet. DSS vil ikke kunne bistå direktoratet fremover, og
det er derfor viktig at direktoratet raskt starter opp arbeidet med å definere behovet og
gjøre nødvendige anskaffelser. Det er avgjørende at direktoratet i løpet av 2018 bygger
opp nødvendig kompetanse internt til å kunne løse denne oppgaven.
Oppdrag
Nr.
5

6

Oppdrag
Direktoratet skal utrede alternativer til utsendelse av valgkort per
post, og lage en plan for et mulig forsøk ved valget i 2019.
Utredningen skal besvare punktene i utredningsinstruksen.
Direktoratet skal utarbeide en plan, med tidsfrister og milepæler for
arbeidet med produksjon og distribusjon av valgmateriell, inkludert
kompetanseheving og anskaffelser.

Frist
5.3

9.4

3.3 Mål 3: God tilgjengelighet ved valg
God tilgjengelighet for alle velgere uavhengig av funksjonsevne er et viktig
demokratisk prinsipp. Direktoratet har ansvar for at kommunene har god informasjon
om hvordan de kan tilrettelegge og hvilke krav regelverket stiller. Direktoratet skal
også sørge for at det er mulig for kommunene å anskaffe universelt utformet valgutstyr.
Direktoratet skal følge opp funn i evalueringene fra valget, og i 2018 kartlegge hvordan
de kan bidra til at kommunene sørger for at alle valglokaler er tilgjengelig for alle
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velgere. Direktoratet må i 2018 starte arbeidet med å legge til rette for at universelt
utformet valgutstyr fortsatt er tilgjengelig for kommunene i 2019.
Ved valget i 2017 opplevde flere blinde og svaksynte velgere å bli nektet å ha med egen
ledsager inn i valgavlukket, til tross for at dette er noe de har krav på ifølge regelverket.
Direktoratet må sikre at kommunene ved neste valg har bedre kompetanse på hvilke
krav regelverket setter til tilgjengelighet, og forståelse for viktigheten av dette arbeidet.
Tilgjengelighet ved valg er et prioritert tema for departementet frem mot valget i 2019.
Oppdrag
Nr.
7

Oppdrag
Direktoratet skal, i samarbeid med departementet, involvere ulike
brukergrupper for å se nærmere på hvordan tilgjengelighet ved valg
kan bedres for grupper med særlige behov. Dette samarbeidet skal
resultere i en rapport med forslag til forbedringer i tilgjengeligheten
som oversendes departementet.

Frist
12.10

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV
4.1 Fellesføring 2018
Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar
for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran
i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Valgdirektoratet skal ved tildeling av
oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover
og regler. Valgdirektoratet skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av
inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å
gjennomføre dette hensynet.
Se rundskrivH-8/17 for utdypende forklaring på hvordan fellesføringen skal forstås og
hvordan virksomhetenes resultater skal gjengis i årsrapportene.
4.2 Effektivisering
Arbeidet med å fjerne tidstyver var sentralt i fellesføringene i tildelingsbrevene for 2014
og 2015. Tidstyvarbeidet som prosjekt er i en avslutningsfase, men arbeidet med å
forenkle, forbedre og effektivisere arbeidsprosessene skal videreføres. I 2017 var
effektivisering en fellesføring for alle statlige virksomheter.
I 2018 skal arbeidet med effektivisering være en del av styringsdialogen mellom KMD
og våre virksomheter. Valgdirektoratet skal på styringsmøte i oktober 2018 presentere
hvordan ressursbruken kan gjøres mer effektiv og hva som er gjennomført så langt.
Tiltakene vil være et tema på etatslederkonferansen i 2019. Det vil videre være naturlig
at eventuelle effekter av arbeidet også reflekteres i innspillene i budsjettprosessen for
2020. Se gjerne Difis sider om effektivisering https://www.difi.no/fagomrader-ogtjenester/effektivisering
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4.3 Arbeid med digitalisering
Direktoratet skal følge opp kravene i digitaliseringsrundskrivet på alle sine
ansvarsområder, herunder brukerstøtte, opplæring og informasjonsmateriell.
Departementet vil ta initiativ til et arbeidsmøte for å utarbeide et system for oppfølgning
av direktoratets arbeid med krav i digitaliseringsrundskrivet.
4.4 Sikkerhet og beredskap
Departementet viser til pkt. 4.4.7 i virksomhets- og økonomiinstruksen og ber om at en
kortfattet og overordnet kartlegging av risiko og sårbarhet (ROS-analyse) på eget
ansvarsområde oversendes departementet innen samme frist som årsrapporten.
Departementet ber om at analysen inneholder følgende punkter:
-

Vurdering av risiko knyttet til hendelser som Valgdirektoratet har et ansvar for å
forebygge eller håndtere.
Vurdering av sårbarhet i kritiske samfunnsfunksjoner som Valgdirektoratet har
ansvaret for.
Vurdering av eventuelle avhengigheter til og fra andre virksomheter uavhengig
av sektor.
Vurdering av risiko knyttet til opprettholdelse av egen drift

4.5 Lærlinger
Kravet om at Valgdirektoratet til enhver tid skal ha minimum én lærling videreføres.
Direktoratet skal hvert år vurdere om dere kan øke antall lærlinger og tilby opplæring i
nye lærefag.
Det er viktig å være oppmerksom på at virksomheter som har færre enn 100 ansatte
kan inngå samarbeid med andre virksomheter for å oppfylle kravet. Direktoratet bes i
styringsdialogen redegjøre for hvordan dere arbeider for å oppfylle dette kravet. Det
skal rapporteres om bruk av lærlinger i årsrapporten.
5. BUDSJETTILDELINGER
I tråd med Stortingets vedtak tildeles Valgdirektoratet følgende midler i 2018:
Utgifter
Kap. 578 Valgdirektoratet
Post
Betegnelse
01
Driftskostnader
Sum kap. 578
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[tall i tusen eller kr]
Budsjett 2018
55 697
55 697

6. FULLMAKTER
Departementet har delegert enkelte oppgaver til direktoratet, og meddelt dette i brev til
direktoratet og sørget for kunngjøring på Lovdata. Dette gjelder oppgaver som i
valgloven er lagt til departementet.
Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til Valgdirektoratet for
budsjettåret 2018. Valgdirektoratet er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og
hjemlene departementet henviser til.
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Valgdirektoratet har fått delegert i brev
av 7.1. 2016.
6.1 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover
budsjettåret
Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3.
6.2 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr
Fullmakten gis for kap. 578, post 01 på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.2.
6.3 Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål
Fullmakten gis for overskridelser på kap. 578, post 01 til investeringsformål mot
innsparing de fem følgende budsjettår på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.6.
7. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING
Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2018 framgår av
styringskalenderen i vedlegg 1.
7.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året
I virksomhets- og økonomiinstruks pkt. 3.2.5 er det stilt krav til oversendelse av
kvartalsrapporter. Disse skal utformes per henholdsvis 31. mars, 30. juni og 30.
september. Fjerde kvartal vil dekkes gjennom årsrapporten. I tillegg til budsjett- og
regnskapsrapportering, skal Valgdirektoratet i kvartalsrapporteringen redegjøre for
risikovurderinger og eventuelle risikoreduserende tiltak knyttet til planer for valggjennomføringen. Det vil avholdes tre styringsmøter i 2018, jf. styringskalenderen i
vedlegg 1. Styringsmøte nr. 1 og nr. 3 er ordinære styringsmøter, mens styringsmøte
nr. 2. er et rent avviksmøte.
7.2 Årsrapport og årsregnskap
Valgdirektoratet skal sende årsrapporten for 2018 til departementet innen 15. mars
2019, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i virksomhetsog økonomiinstruks for Valgdirektoratet. Årsrapporten skal inneholde rapportering om
mål og styringsparametere, samt redegjøre for de oppdrag som er gitt i dette tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2018 og føringer og krav i pkt. 4 Andre forutsetninger og krav.
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Departementet ber også direktoratet om å rapportere særskilt i årsrapporten på
driftskostnader per årsverk (beregnet iht. DFØ-metoden), og på bruk av konsulenter.
Vi gjør oppmerksom på at redegjørelsesplikten etter likestillingsloven opprettholdes, jf.
Stortingets beslutning 15. desember 2017, Dok. 8:61 (2017–2018) og krav i virksomhetsog økonomiinstruksens pkt. 4.4.3 om tilstandsrapportering om likestilling.
Valgdirektoratet skal sende en korrekt, dekkende og komplett årsrapport til
departementet. Årsrapporten skal ikke endres etter den er sendt til departementet, med
mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig.
8. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER
Valgdirektoratet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2018 slik at dere kan nå
målene innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for
økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.
Dere kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn
forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er hvis det er gitt en
slik fullmakt i pkt. 6 i dette brevet.
Valgdirektoratet har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å
øke bevilgningen. Departementet forutsetter at Valgdirektoratet rapporterer om
vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart.

Med hilsen

Sølve Monica Steffensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Siri Dolven
avdelingsdirektør

Vedlegg (1):
1. Styringskalender for Valgdirektoratet i 2018

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:
Riksrevisjonen
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Vedlegg 1 styringskalenderen 2018.
Måned Rapportering/møte
Januar Innspill til konsekvensjustering (for 2019)
Rapportering til statsregnskapet
Mars Innspill til RNB
Årsrapport for 2017
April Kvartalsrapportering første kvartal
Mai Etatsstyringsmøte 1
Innspill til rammefordeling
Budsjett- og regnskapsstatus per 31.4 med
prognose ut året
Juni Innspill til Prop. 1 S
August Kvartalsrapportering andre kvartal
Etatsstyringsmøte 2 (rent avviksmøte)
September Budsjett- og regnskapsstatus per. 31.8 med
prognose ut året
Oktober Innspill til nysalderingen
Kvartalsrapportering tredje kvartal
Etatsstyringsmøte 3
November Innspill til nye satsinger og kutt
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Tidspunkt
3.1.2018
15.1.2018
1.3.2018
15.3.2018
9.4.2018
23.4.2018
18.5.2018
25.5.2018
1.6.2018
10.8.2018
24.8.2018
24.9.2018
2.10.2018
12.10.2018
26.10.2018
23.11.2018

