
Forberedelser til prøvevalg 2 – 25. og 26. august 2021 
 

EVA Admin 
Sertifikat 

 
PCer som benyttes under prøvevalget må ha installert sertifikat for EVA 
Admin. Husk å teste at sertifikatet fungerer før prøvevalget begynner.  Det 

kan gjøres ved hjelp av denne linken: https://okey.valg.no/ 

 
Brukere og roller 

 
I gjennomføringen av prøvevalget er det behov for å benytte følgende roller:  
 

  Valgansvarlig kommune – administrerer opptelling i EVA Admin og 
overfører opptelling fra EVA Jobbstyring til EVA Admin 

  Ansvarlig valglokale – registrerer og godkjenner stemmestyrets 
møtebok  

  Registrere rettelser – Rolle for personer som bare skal gjennomføre 
manuelle rettelser i EVA Admin (gjelder fylkeskommunene og Oslo) 

  Skanning – for de personene som skal skanne og verifisere 
stemmesedlene  

 
Innlogging 

 
Sørg for at brukerne som skal delta i prøvevalget har minst én tilgjengelig 
påloggingsmetode (Min ID, Buypass, Bank ID). 

 
Strekkoder Skriv ut strekkodelapper fra EVA Admin til alle opptellingskategorier (samt 

kretser for de som teller kretsvis) hvor stemmesedlene skal skannes. Du 
bestemmer selv hvor mange kasser du ønsker å dele opptellingskategoriene 
opp i, men vi oppfordrer til at det benyttes mer enn én kasse i minst to 
opptellingskategorier. 

EVA Skanning 
Installasjon Utstyr og programvare for EVA Skanning må være ferdig installert, rigget og 

testet før dato for prøvevalg. Dette kan testes via treningsmiljøet. 
Buypass Valgansvarlig som har ansvar for å overføre resultatet fra EVA Skanning til EVA 

Admin må ha sitt Buypasskort tilgjengelig. Det er viktig at dere tester Buypass-
kortet mot treningsmiljøet før onsdag. Dette gjøres ved å overføre telling fra 
EVA Skanning til EVA Admin: 

https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/eva/opptelling/fylkeskommunens-

endelige-opptelling/#eva-jobbstyring-administrer-skanning 
Stemmesedler Gjør klar en bunke på ca. 100 stemmesedler til stortingsvalget fordelt på alle 

partier som stiller til valg.  Gjør rettelser på noen av stemmesedlene 
(renummerering og strykninger). Prøv også å gjøre endringer på 
stemmesedlene som dere mener kan skape realistiske problemstillinger i 
verifiseringen. Husk å la noen av stemmesedlene være ustemplet. De samme 
stemmesedlene kan benyttes til alle opptellingskategoriene. 

Stikkprøve Kommunen skal planlegge stikkprøvekontroll av utvalgte kasser. Merk noen 
«kasser» som skal via stikkprøvebordet, sørg for at det er mulig å merke 
kassene med nummer for skannerstasjon og skannpersonale.  

 

 

https://okey.valg.no/

