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HØRING - ENDRINGER I VALGLOVEN 

 

 

Politisk sekretariat (valgsekretariatet) har diskutert endringene og fremmer følgende merknader 

fra Ålesund kommune. Høringsuttalelsen er kun administrativt behandlet. 
 

Fritak fra valg ved kommunestyrevalg 

Ålesund kommune støtter forslag om å tydeliggjøre fritaksreglene. 

 

Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 

Ålesund kommune har deltatt i forsøket med elektronisk avkryssing i manntall siden 2011. Vi 

støtter forslaget om å innføre en frivillig ordning med elektronisk avkryssing i manntallet på 

valgdagen. 

 

Ålesund kommune har også en positiv erfaring med å gjennomføre valg med internettstemming 

som alternativ og har liten forståelse for at dette tilbudet er tatt bort fra velgeren. Vi kan gjøre 

det meste via internett i dag på en trygg måte. Tilgjengelighet for velgeren for å oppnå størst 

mulig valgdeltakelse taler for at muligheten for å avgi sin stemme via internett bør innføres 

som et tilbud. Både forhåndsstemmemottak og valgtingstemmer er med internettstemming 

lettere å forvalte. Samtidig opplevde Ålesund kommune at internettstemmingen var en 

kvalitetssikret og god måte å gjennomføre valg på. Feilmarginer er minimale og korrekt 

valgresultatet kan offentliggjøres kort tid etter at stemmestedene stenger på valgdagen. Måten 

vi arbeider på i dag, utfordrer arbeidsmiljøloven. Det arbeides gjennom hele natten for å 

verifisere at valget er korrekt gjennomført. Hvis vi i tillegg til papirstemmer har mulighet til å 

avgi stemme på internett, vil vi raskere komme fram til riktig valgresultat. 

 

For sent innkomne forhåndsstemmer 

Ålesund kommune ønsker at dagens ordning videreføres. 

Selv om det ikke lenger er postlevering lørdager vil dette ikke medføre annet enn at vi får flere 

«sent innkomne» forhåndsstemmer på mandag. Med elektronisk avkryssing i manntall kan vi 

ikke se at dette er noe problem. 

 

Anntall for sent innkomne forhåndsstemmer har sunket det siste året. Kommunene sender de 

mottatte stemmene til andre kommuner etter hvert. Vi er blitt flinkere å brukes A-post, og egne 
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merka forsendelseskonvolutter. Elektronisk stemming via internett i kontrollerte former (i 

forhåndsstemmelokalet) hadde vært den beste løsningen. Da ville alle velgerne også få 

mulighet til å bruke stemmeseddel fra sin kommune, og stemmen ville bli avgitt til rett tid. Det 

er ikke noen god løsning at så mange må bruke samleseddel med partinavn når de avgir sin 

stemme i annen kommune.  

 

Ber om at internettstemming vurderes på nytt. Dette var etterlyst av mange velgere ved forrige 

valg. 

 

Fristen for å avgi forhåndsstemmer bør ikke/trenger ikke endres. Dette handler om 

tilgjengelighet for velgeren, og valgoppslutningen. Siste (fre)dagen før valgdagen er dagen vi 

mottar flest forhåndsstemmer. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Irene Kalstad Aase 

bysekretær 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
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