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Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Evalueringen av valget i 2011 tas til orientering. 

 

2. Forslag til endringer i valgloven om manntall (§§ 2-3, 2-5, 2-7 og 2-9) støttes med 

følgende merknad: 

 

a Det er på tide at staten tar hovedansvaret for manntallet og at dette blir tatt inn 

i § 2-3 (1). 

 

b. Permanent manntall bør etableres fra nå av, men det kan aksepteres at det skjer 

først etter at EVA tas i bruk i hele landet. Et permanent manntall bør være så 

fleksibelt at kommunene gjennom bruk av EVA kan gjennomføre lokale 

folkeavstemminger eller valg også til andre tider enn stortingsvalg og 

kommunestyrevalg. 

 

c. Vefsn kommune vil understreke betydningen av at manntallet gjøres tilgjengelig 

allerede fra 2. januar slik at vi kan starte arbeidet med listeforslagene så tidlig 

som mulig. 

 

3. Forslag til endringen i valgloven om forhåndsstemmegivning (§§ 8-1 og 8-4) støttes 

med følgende merknad: 

 



a. Dagens ordning med at det er helt ulike måter å avgi stemme på forhånd og på 

valgting er forvirrende for velgerne. Dessuten reagerer velgerne på bruken av valgkort 

som legges i omslagskonvolutten sammen med stemmeseddelkonvolutten. Vi får 

tilbakemeldinger på at velgere mener dette ikke sikrer hemmelig stemmegivning 

 

b. Stemmegivningen fra kommunens egne velgere bør være så lik som mulig for 

både forhåndsstemmegivning og valgtingsstemmegivning ved at i begge 

tilfeller stemples seddelen som velgeren selv legger direkte i urnen og 

stemmegivningen godkjennes samtidig. 

 

c. Stemmegivning fra og til andre kommuners velgere videreføres som nå. 

 

d. Stemmegivning fra andre typer velgere (har forhåndsstemt tidligere, ikke i 

manntallet) behandles som «særskilt stemmegivning» tilsvarende som for 

valgtingstemmegivning. 

 

e. Stemmegivning i beredskapssituasjon gjennomføres tilsvarende som under 

forsøket ved valgtinget i 2011. 

 

4. Forslag til endringen i valgloven om tilgjengelighet (§§ 8-3 og 9-3) støttes. 

 

5. Etableringen av et nytt sentralt elektronisk valgadministrativt datasystem (EVA), som 

utvikles og driftes av staten og stilles til fri disposisjon for kommunene og 

fylkeskommunene, støttes fullt ut. Om nødvendig bør dette tas inn i valgloven eller 

valgforskriften så snart som mulig. 

 

6. Departementets vurdering av forsøket med elektronisk avkryssing i manntallet støttes 

med følgende merknad: 

 

Dersom det ikke åpnes allerede nå for en permanent ordning med elektronisk 

avkryssing i manntallet også på valgdagen, må de kommunene som benyttet 

denne ordningen ved valget i 2011 få forlenge prøveordningen til og med 

valget i 2013. 

 

7. Departementet kommenterer ikke forsøket med elektronisk stemmegivning, dersom 

forsøket med slik stemmegivning skal fortsette, bør de kommunene som deltok i forsøket i 

2011 få delta videre. Det vil nok oppleves svært negativt blant våre velgere dersom dette ikke 

blir mulig. 

 

8. Opprettelse av sentral valgenhet bør vurderes på nytt. 
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