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Valgdirektoratet skal bidra til å skape åpenhet og sikkerhet rundt systemstøtten til 

valggjennomføring, for å bygge opp under befolkningens tillitt til valg og demokratiet. 

Kildekoden inngår som en del av Valgdirektoratets tjenestedokumentasjon for systemstøtte til 

valggjennomføring. 

Skisse over dokumentasjon for systemstøtte til valggjennomføring (EVA-porteføljen) 
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Formål 

Valgdirektoratet publiserer kildekoden for å gi tilgang til beslutningsmodeller og 

forretningsregler i IT-systemene for valggjennomføring, slik at interesserte kan undersøke og 

evaluere forretningsprosessene i valggjennomføringen. 

Kildekoden er også en detaljering av systemdokumentasjonen. I sum gir denne informasjonen en 

god innsikt i den systemtekniske delen av valggjennomføringen, og et godt innsyn i de 

forretningsprosesser som gjennomføres. 

Dette åpner også for innspill til forbedringer av kildekoden fra flere aktører enn de som i dag er 

involvert i forbedringsprosessen. 

Valgdirektoratets kildekode - ikke "open source" 

Valgdirektoratets kildekode oppfyller ikke kriteriene for "open source". Valgdirektoratets 

kildekode er imidlertid åpen for innsyn på forespørsel med gitte restriksjoner som er beskrevet i 

denne policyen og lisensen som følger kildekoden. 

Valgdirektoratet hjemler eventuelle unntak fra publisering av deler av kildekoden i § 24 i 

Offentleglova "Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi 

innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar[...]". 

Kildekode kan også være utelatt for moduler som ikke er av vesentlig betydning for å forstå 

beslutningsmodeller og forretningsregler. 

Kildekode som publiseres 

Valgdirektoratet publiserer de deler av kildekoden som inneholder forretningsreglene for 

valggjennomføring og som etter Valgdirektoratets vurdering oppfyller formålsbeskrivelsen for 

publisering av kildekode.  

Generelt betyr dette at applikasjonskonfigurasjon, infrastrukturkonfigurasjon, verktøy, 

grunnlagsdata m.m ikke inkluderes i publisert kildekode. 

Lisens for kildekode 

Lisensen som beskriver restriksjoner og forpliktelser ved bruk følger kildekoden.  

Lisensen inneholder 2 hovedelementer: 

 Restriksjoner ved bruk 

 Forpliktelser ved bruk, herunder innrapportering av sårbarheter til Valgdirektoratet 
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Lisens 

Valgdirektoratet har full eiendomsrett til kildekoden som er publisert. Kildekoden deles med det 

formål å gi tilgang til innsyn i valgsystemene. 

Det er ikke tillatt å modifisere koden utover eget bruk som ledd i inspeksjon og evaluering, heller 

ikke å bruke hele eller deler av kildekoden i andre prosjekter eller produkter. 

Det er ikke tillatt å distribuere kopier eller derivater av hele eller deler av kildekoden til andre. 

Forpliktelse til rapportering: 

Ved å ta i bruk kildekoden, der bruk innebærer og begrenser seg til beskrivelsen over, forplikter 

brukeren seg til å rapportere funn av antatte sårbarheter til Valgdirektoratet, slik at funn kan 

vurderes og eventuelt utbedres før disse gjøres offentlig kjent. 

Valgdirektoratet har begrenset kapasitet, og vil ikke kunne behandle autogenererte 

avviksrapporter fra kodeanalyseverktøy. 

Funn rapporteres i henhold til beskrivelse publisert på https://www.valg.no/.well-

known/security.txt 

 

https://www.valg.no/.well-known/security.txt
https://www.valg.no/.well-known/security.txt

