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Informasjonsplan for stortings- og
sametingsvalget 2021 i Bærum kommune
1. Generelt
Valgstyret i Bærum har ansvaret for å gjennomføre stortings- og sametingsvalget i Bærum.
Valgorganisasjonen samarbeider med kommunens kommunikasjonsenhet vedrørende
informasjonsarbeidet.
I henhold til valgloven skal kommunene kunngjøre (annonsere) følgende ved stortingsvalget.
 Tid og sted for utlegging av manntall og adgang/fremgangsmåte for å kreve feil rettet (§2-6).
 Søknadsfrist for ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) (§8-3 sjette ledd).
 Tid og sted for forhåndsstemming (valgforskriften § 24).
 Tid og sted for stemmegivning på valgdagen (§9-3 tredje ledd).
I tillegg er det viktig å informere om valgordningen generelt, hvordan den konkrete valgavviklingen er
i Bærum kommune og hvilke muligheter velgeren har til å påvirke resultatet. På grunn av pandemien
vil informasjon om tidligforhåndsstemmemottak som starter 1. juli være mer sentral enn ved
tidligere valg.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) iverksetter nasjonale informasjonstiltak som
annonser, husstandsbrosjyrer mm. Tiltakene i kommunens plan er et supplement til statens
informasjonstiltak og rettes i hovedsak mot Bærum kommunes egne innbyggere.
Når det gjelder smittevern vises det til beredskapsplanen. Det er også ventet at sentrale myndigheter
utarbeider en informasjonspakke som kan benyttes av kommunene.

2. Informasjonskanaler
Valgorganisasjonen samarbeider med kommunikasjonsenheten og vil ta i bruk både tradisjonelle og
nye metoder for å informere og mobilisere velgere. De viktigste informasjonskanalene er følgende:

 Offisielle informasjonskanaler
▪ Kommunens nettside: www.baerum.kommune.no
▪ Bæringen
 Sosiale medier
▪ Facebook
▪ Instagram
▪ Twitter
▪ Yammer (intern kommunikasjonskanal, 12 000 medarbeidere)
 Veiledningstorg/sentralbord
 SMS
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 Valgkort
 Budstikka
 Møter og tilstedeværelse for å dele informasjon

Offisielle informasjonskanaler
Internett: baerum.kommune.no
Oppdaterte nettsider skal være den viktigste kanalen for valginformasjon. Den viktigste
informasjonen vil også bli oversatt til engelsk. Kommunens valgside åpnes 24. mars.
Sidene skal ha lenker til statens sider valg.no og valgdirektoratets informasjonssider, herunder
informasjon på engelsk og andre språk.
Kommunikasjonsenheten skal bistå med utarbeidelse av informasjon om hvert enkelt valglokale, slik
som parkeringsforhold og -plasser, muligheter for offentlig transport, valglokalets utforming mm.

Bæringen
Praktisk informasjon om forhåndsstemming, institusjonsstemming, hjemmestemming og stemming
på valgdagen vil bli omtalt i Bæringen på aktuelle tidspunkter. Bæringen vil vie god plass til
informasjon om kretser og valglokaler.
Nr. 2/2021 utkommer 24.-25. mars. Inneholder informasjon om valgdag (tidligvalg og forhåndsvalg),
manntall og rekruttering av valgmedarbeidere
Nr. 3/2021 utkommer 12. mai: Inneholder blant annet informasjon om hvordan bruke
stemmeseddelen, tidlig- og forhåndsstemmegivning, stemmelokaler og råd/informasjon til
innbyggere som oppholder seg utenfor kommunen, for eksempel studenter.
Nr. 4/2001 utkommer ved skolestart: Oppfordring til å bruke stemmeretten, nærmere informasjon
om stemmelokaler m.m.

Sosiale medier
Facebook
Siden skal fungere som en inngangsport og lede brukerne videre inn til informasjon på nettsidene.
Aktuell informasjon hvordan man kan søke om å få bli valgmedarbeider vil bli linket til kommunens
offisielle facebook-side. Det vil bli lagt ut informasjon jevnlig.

Instagram
Instagram har blitt en viktigere informasjonskanal mot enkelte aldersgrupper. Denne kan delvis
fungere på samme måte som Facebook – trekke brukere videre inn til informasjon på nettsidene.

Twitter
Twitter fungerer som en informasjonskanal, og kan lede leserne inn til relevant informasjon.
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Valgkort
Valgkortet er en del av statens informasjonsbrosjyre som distribueres til alle landets manntallsførte
og som inneholder sentral valginformasjon. På valgkortet framgår det hvor velgeren er manntallsført
og hvilket valglokale velgeren tilhører. I tillegg er det normalt mulig for kommunen å legge inn lokal
informasjon i et avgrenset felt.

Veiledningstorg/sentralbord – telefon/chat
Veiledningstorget vil kunne ta imot og besvare en del henvendelser fra publikum vedrørende valg.
Ved behov settes velger over til politisk sekretariat for utfyllende svar. Medarbeiderne får en
gjennomgang av de viktige valgrelaterte tema. Tilsvarende kan også andre institusjoner i
bærumssamfunnet som f.eks. bibliotek benyttes for informasjon om valget.

SMS
SMS er effektivt tiltak for å nå ut med kortfattet informasjon til innbyggere, enten alle eller for
eksempel alderskohorter. Milepæler der det bør vurderes utsendelse er: 1. juli tidligstemming
åpner, 10. august forhåndsstemmingen åpner og 10.september forhåndsstemmingen avsluttes.

Budstikka
Det blir utarbeidet en egen plan for redaksjonelle utspill til Budstikka og eventuelt bruk av annonse i
avisen.

Ambulerende informasjonsarbeid (velgere med nedsatt funksjonsevne)
I noen utvalgte tilfeller vil det være nødvendig å fysisk informere om valget. Dette gjelder ved
institusjoner hvor det oppholder seg svært pleietrengende velgere som ikke vil være i stand til å
verken stemme eller få informasjon om valget på annen måte. Det kan også være hjemmeværende
med nedsatte funksjonsevner.
Dette arbeidet gjennomføres av forhåndsstemmemottaket selv og omfatter at det henges opp
plakater ved institusjoner som sendes ut i god tid fra valgorganisasjonen.
Forhåndsstemmemottaket er pliktig til å legge til rette for at velgere som på grunn av sykdom eller
uførhet ikke kan avgi stemme ved fastsatte forhåndsstemmemottak, får mulighet til å avgi stemme
der de oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd. Se detaljert beskrivelse under særskilte grupper.

3. Særskilte grupper
Noen grupper av velgere har særskilte informasjonsbehov og egne tiltak skal sette i verk for å dekke
behovet:

Velgere som bor i utlandet
Informasjon om mulighetene for å avgi stemme fra utlandet inkludert brevstemming. Det utarbeides
et eget elektronisk søknadsskjema på nettsiden.
Kanaler: Nettsiden.
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Studenter og førstegangsvelgere
Studenter må avgi forhåndsstemme hvis de ikke oppholder seg i sin egen kommune på valgdagen.
Forhåndsstemmingen avsluttes fredag før valgdagen.
Det må tas særlig hensyn til at studenter skal reise bort i stemmeperioden til studiested. Det er
derfor viktig med god informasjon til studenter om mulighetene for tidlig- og forhåndsstemming.
Kanaler: Bæringen, sosiale medier, nettsiden, SMS, samarbeidspartnere.

Velgere med nedsatt funksjons- eller forflytningsevne
Informasjon om at innbyggere kan søke om å få stemme hjemme eller avgi stemme på en institusjon
må være tilgjengelig.
Det er også aktuelt å informere om at det er mulig å avgi stemme ved hvilket som helst valglokale i
kommunen.
Kanaler:
• Informasjon i Bæringen og på nettet
• Plakater på institusjonene og informasjon til personalet og pårørende
• Tilbringertjeneste (frivillighetssentralen)
• Hjemmetjenesten
• Verger

Velgere med annet morsmål enn norsk
Gjøre informasjon på forskjellige språk, og sikre at informasjonen blir distribuert til målgruppene.
Den viktigste informasjonen på kommunens egen nettside, for eksempel tid og sted for
stemmegiving, stemmerett og manntall mm, oversettes til engelsk, og til de «største»
minoritetsspråkene.

Stemmeberettigede uten fast bostedsadresse som ikke har legitimasjon
For å avgi stemme ved valg i Norge må velger vise legitimasjon. NAV kan gi råd og veiledning til
velgere med svært svak økonomi om hvordan de kan gå frem for å søke om støtte.
Formidle denne informasjonen til tjenestesteder som har kontakt med bostedsløse.

Rekruttering av valgmedarbeidere
Det utarbeides en egen rekrutteringsplan – for å dekke behovet for valgmedarbeidere både til
tidligforhåndsstemming, forhåndsstemming og selve valgdagen.

Pandemisituasjonen
Det er kommunens ansvar å gi velgerne informasjon om hvor, når og hvordan de kan stemme. Dette
vil være ekstra viktig ved valget i 2021, da kommunen må ha informasjon tilpasset situasjonen for
velgerne spesielt når det gjelder velgere i karantene eller isolasjon. I tillegg kan det tenkes at noen
velgere vil være bekymret/skeptisk/har helseangst når det gjelder det å oppsøke et ordinært

5

valglokale. Detaljene i eventuell informasjonsplan om dette må utarbeides når pandemisituasjonen
og aktuelle beredskapstiltak er nærmere avklart.
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4. Kommunikasjonstiltak
Tidspunkt Kanal

Tiltak

Ansvar

24. mars

Nettsidene

Etablere Valg 2021 med oversikt
over valgkretser, lokaler og
datoer samt oversikt over saker
fra valgstyret. Link til valg.no

Valgorganisasjonen/
Kommunikasjonsenheten

24. – 25.
mars

Bæringen kommer i
postkassen

Informasjon om valgdag
(tidligvalg og forhåndsvalg),
manntall og rekruttering av
valgmedarbeidere

Valgorganisasjonen/
Kommunikasjonsenheten

12.-13. mai

Bæringen 3/2021
Følges opp med
artikler på nett og
sosiale medier

1. juli

Nettsidene

To-tresidig valgtema: Generell
Valgorganisasjonen /
informasjon om
Kommunikasjonsenheten
forhåndsstemming, tidligvalg,
partier som stiller. Stemmerett og
manntall. Valgkretser og
valglokaler - informasjon om
endringer. Rekruttering.
Utenriks og brevstemming. Link Valgorganisasjonen
til skjema søknad om innføring i
manntallet.

1. juli

Nettsidene
SMS
Sosiale medier
Redaksjonelt

Nyhetssak. Tidlig
forhåndsstemmegivning starter.

Valgorganisasjonen

Tidlig juli så Nettsidene
snart
Budstikka
manntallet er
tilgjengelig

Tid og sted for utlegging av
manntall og adgangsmåte for å
kreve feil rettet. (Lovpålagt
kunngjøring)

Valgorganisasjonen

1. august

Valgkort

Valgkortet kommer i postkassen
(digital eller vanlig) fra og med
01.08.2021.

Valgorganisasjonen

7. august

Nettsidene.
Vurder Budstikka

Tid og sted for forhåndsstemming Valgorganisasjonen
(lovpålagt kunngjøring)

10. august

Sosiale medier
SMS
Nettsidene

Forhåndsstemmegivning starter.

Valgorganisasjonen/
Kommunikasjonsenheten

Fra 10.8 –
løpende

Budstikka m. fl.
Nettsider m.m.

Forhåndsstemmetall – statistikk

Valgorganisasjonen
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16. august

Nettsidene
Vurder Budstikka

Institusjonsmottak - alle andre
velgere kan også avgi stemme
her.

Valgorganisasjonen

16. august

Nettsidene
Bæringen 4/2021

Ambulerende stemmemottak
(hjemmestemming).
(Lovpålagt kunngjøring).
Frist for å søke 08.09.

Valgorganisasjonen

26-29. august Byfest, Sandvika

Vurdere tiltak.

Valgorganisasjonen

26.-27 august Bæringen 4/2021
(ikke
Nettsider
bekreftet)
Facebook

To-tresidig valgtema: Generell
valginformasjon. Tid og sted for
valgdagen (lovpålagt
kunngjøring), student, slik avgir
du stemmer, bilde av
valglokalene, partier som stiller
liste, ambulerende mm.
Tid og sted for stemmegivning
valgdagen.
Annonse/redaksjonell omtale.

Valgorganisasjonen/
Kommunikasjonsenheten

4. september Vurder Budstikka

Valgorganisasjonen

8. september Nettsider
SMS

Husk å stemme,
Valgorganisasjonen /
forhåndsstemming slutter fredag Kommunikasjonsenheten
10. september kl. 21.00.
Åpningstid på Valgdagen.

10. september Nettsider

I dag stenger
forhåndsstemmingen

Valgorganisasjonen

10. september Nettsider

Valgdagen 13. sept. Tid og sted.
Lenke til resultatservice.

Valgorganisasjonen

15. september Nettsidene

Informasjon om at valget er
godkjent av Valgstyret

Valgorganisasjonen /
Kommunikasjonsenheten

Evaluering
Innen utgangen av året vil valgorganisasjonen og kommunikasjonsenheten evaluere
kommunikasjonsarbeidet ved valget.

