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HØRING - FORSKRIFT OM FORSØK MED ELEKTRONISK AVKRYSSING I 

MANNTALLET PÅ VALGTINGET VED KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET I 2015 

 

Ålesund valgstyre behandla høringen i sitt møte 24.02.15 og fatta følgende enstemmige vedtak: 

 

«Ålesund valgstyre har følgende merknad til forslag til Forskrift om forsøk med elektronisk 

avkryssing i manntallet på valgtinget ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015: 

§ 4 (3) – valgkort 

Valgstyret vil peke på at det ikke er krav om at velgeren skal ha med seg valgkort for å kunne 

stemme, men det er et absolutt krav om at velgeren skal legitimere seg eller være kjent for 

stemmemottakeren. Dersom det elektroniske manntallet faller ut, kan ikke stemmemottakeren 

skrive ut valgkort. Skal valgkort bli brukt i beredskapsrutinen, vil det kreve at hvert stemmested 

har et betydelig antall blanke valgkort tilgjengelig. I stedet for at stemmemottakeren fyller ut 

opplysningene på et blankt valgkort, må det etter valgstyrets vurdering være tilstrekkelig at de 

samme opplysningene blir skrevet utenpå beredskapskonvolutten. 

 

§ 4 (3) – særskilt urne 

Det blir foreslått at beredskapskonvolutten skal bli lagt i egen urne. Dette er valgstyret skeptisk 

til fordi det vil kreve svært mange urner. Slik vi organiserer oss her i Ålesund har vi tre typer 

urne på hvert stemmested: 1 for kommunestyrevalget, 1 for fylkestingsvalget og 1 for «særskilt 

omslag» (altså velgere som ikke står i kommunens manntall eller tidligere har avgitt godkjent 

stemme). De to førstnevnte urnene står på bordet der stemmegivninger blir kryssa av i 

manntallet. Den siste står på bordet for stemmestyret. På det meste har vi fem bord for 

avkryssing i manntallet. Dette betyr at vi har opptil 11 urner i de største lokalene. Dersom vi 

skal ha egen urne for beredskap må vi ha fem ekstra urner – altså tre urner på hvert bord som 

skal ta imot stemmegivningen. 

Valgstyret ser for seg to alternativer til dette: Det ene er at beredskapskonvoluttene blir lagt i 

samme urne som «særskilt omslag». Det andre er at beredskapskonvoluttene blir lagt i de 

ordinære urnene. 
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Det første alternativet kan være aktuelt å bruke dersom beredskapsrutinen går over kort tid og 

det er få velgere til stede i lokalet da rutinene må bli iverksatt. Det andre alternativet er aktuelt 

å bruke dersom det er mange velgere til stede og alle bordene med stemmemottak må bli brukt 

for å få unna køen. Ved begge alternativene blir beredskapskonvoluttene lagt i urne og 

konvoluttene finner vi igjen når urnene blir åpna for å telle innholdet. Alle 

beredskapskonvoluttene blir samla og talt på stemmestedet og deretter behandla av valgstyret 

(jf. § 4 (5)) på like linje med stemmegivninger i «særskilt omslag». 

Valgstyret mener det ikke bør være krav om særskilt urne, men at vi kan benytte ett av 

alternativene beskrevet ovenfor. 

For øvrig slutter valgstyret seg til forslaget til forskrift.» 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tore Hals 

bysekretær 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
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