
 

 

Krav til listestillere for 
bruk av løsning for 
innhenting av 
elektroniske 
signaturer til 
listeforslag 
 
  



Ved å opprette listeforslag gjennom Valgdirektoratets løsning for innhenting av 
elektroniske signaturer til listeforslag forplikter du/dere deg/dere til å overholde 
kravene i dette dokumentet. 

§ 1. Formål 

Formålet med denne løsningen er å gjøre det mulig for deg som listestiller å opprette 
ett eller flere listeforslag og innhente underskrifter til dette digitalt. Disse 
underskriftene danner grunnlaget for valgstyrene i fylkeskommunen sin behandling 
av listeforslag. Dette er regulert Lov om valg til Stortinget, fylkesting og 
kommunestyrer (valgloven) §6-3 (2) 

§ 2. Listestillers/varas forpliktelser 

Løsningen innebærer at du (og eventuell vara) i perioden fra du/dere innhenter 
underskrifter og frem til disse slettes som følge av ferdig behandling av 
ditt/dine/deres listeforslag av valgstyret/valgstyrene i det/de aktuelle 
valgdistriktet/valgdistriktene, er ansvarlig for en digital løsning med 
personopplysninger. 

Valgforskriften § 13 (2) fastsetter at underskrifter som er innsamlet etter valgloven § 
6-3 (2), er underlagt taushetsplikt og ikke skal offentliggjøres. Det vises til valgloven § 
15-4 som er en bestemmelse om taushetsplikt. Det fremgår av § 15-4 (1) at 
forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder tilsvarende ved valg. 

At man har underskrevet på et listeforslag vil etter forvaltningsloven § 13 (1) være 
opplysninger om ”noens personlige forhold” og således underlagt taushetsplikt. 

Disse personopplysningene forplikter du (og eventuell vara) deg/dere til å håndtere i 
henhold til oppgitte lover samt lov om behandling av personopplysninger 
(personopplysningsloven). 

§ 3. Hvilke opplysninger hentes inn og lagres? 

I henhold til valgloven § 6-4, er det visse personopplysninger som må følge med fra 
de som signerer listeforslag. Disse opplysningene bruker valgstyret i 
fylkeskommunen i sin behandling av listeforslaget. Denne løsningen innhenter og 
lagrer utelukkende personopplysninger iht. disse kravene. Dette er: 

• Fullstendig navn 
• Bostedsadresse med postnummer 
• Fødselsnummer 
• Signatur (i form av kryptert versjon av fødselsnummer etter bekreftet ID-

porten-innlogging) 
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• Kandidaten som ikke er folkeregistrert i kommunen på innleveringstidspunktet, 
må skriftlig erklære at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.  

• Kandidater som ikke er valgbar på innleveringstidspunktet som følge av 
stilling, må skriftlig erklære at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når 
fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon. 

 

§ 4. Bruk av opplysninger 

Bare du som listestiller (og eventuell vara) har tilgang til hvem som har signert 
listeforslaget/listeforslagene du/dere har opprettet. Du/dere forplikter deg/dere til å 
behandle disse personopplysningene konfidensielt og i henhold til lov om behandling 
av personopplysninger (personopplysningsloven). Det innebærer at: 

• Opplysningene kan bare brukes for å oppfylle løsningens formål slik det er 
beskrevet § 1 i dette dokumentet.  

• Opplysningene i løsningen (signerte listeforslag) utelukkende kan utleveres til 
valgstyret i fylkeskommunen som skal behandle det aktuelle listeforslaget  

• Opplysningene ikke brukes til andre formål, det innebærer, men er ikke 
begrenset til, å drive oppsøkende virksomhet (forespørsel om økonomiske 
bidrag, medlemskap i parti m.m.) rettet mot personene som har skrevet under 
på listeforslaget 

§ 5. Lagring av opplysninger 

Listeforslagene med signaturer blir lagret i løsningen frem til behandlingen av 
listeforslagene er ferdigstilt. Etter dette slettes de i løsningen. Som listestiller (og 
eventuell vara) forplikter du/dere deg/dere til å: 

• Holde kontroll på og ikke dele lokalt lagret kopi av listeforslag med signaturer 
som skal sendes til valgstyrene i fylkeskommunen til det aktuelle listeforslaget 

• Slette alle lokalt lagrede versjoner av listeforslag ved endt behandling av 
valgstyrene i fylkeskommunen 
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