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Følgende vedtak ble fattet: 
 
Vefsn kommune avgir følgende høringsuttalelse til endringer i valgloven: 
 
Rett til assistanse: 
Vefsn kommune var forsøkskommune for stemming via internett i 2011 og 2013. I 
disse årene kunne mennesker med funksjonsnedsettelse avgi sin stemme via sin pc 
med de hjelpemidlene de hadde behov for. Det betyr at de ved disse 2 valgene 
kunne avgi sin stemme uten assistanse.  
 
FN`n konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne ble 
ratifisert av Norge i 2013 samtidig som forsøkene ble avsluttet. I artikkel 29 ii) står 
det at vi forplikter oss til å legge til rette for bruk av ny teknologi og tekniske 
hjelpemidler når det er hensiktsmessig.  
 
Vefsn kommune er forbauset over at denne delen ikke er viet mer oppmerksomhet. 
Som tidligere nevnt var det slik at i 2011 og 2013 kunne denne gruppen stemme 
uten at noen påvirket dem og de kunne stemme alene og ingen visste hva de 
stemte. Hemmelig stemmegivning var altså ivaretatt. 
 
Vefsn kommune mener at det er selvmotsigende når departementet skriver at når 
velgeren peker ut sin egen hjelper så bidrar det til å motvirke utilbørlig påvirkning 
samtidig som departementet ikke vurderer bruk av teknologi fordi det tidligere er 
konkludert med at det utfordrer utilbørlig påvirkning og hemmelig valg. 
 
Vefsn kommune ber derfor om at det blir laget en plan for at denne gruppen skal få 
mulighet til å stemme via egen pc. Teknologien finnes allerede. 
 
I dagens situasjon hvor en del av denne velgergruppen er i risikogruppen for korona, 
vil det være ekstra viktig å jobbe videre mot en elektronisk løsning for denne 
gruppen. Det kommer nye pandemier selv om vi forhåpentligvis er ferdig med 
korona til neste valg. 
 
 
 



Sending av forhåndsstemmer 
Vefsn kommune er enig i at egen distribusjonsavtale fungerte godt i 2019 og at den 
med fordel kan utvides.  
 
Vefsn kommune vil peke på at for utenriksstemmer vil det være en stor fordel om 
stemming via internett blir innført igjen og ber sentrale myndigheter jobbe videre 
med løsning for det. I forhold til brevstemmer er det både sikrere og en bedre 
løsning at nordmenn bosatt i utlandet kan stemme via internett. 
 
Utfordringen med å få fram forhåndsstemmer til riktig kommune er knyttet til at de i 
dag må sendes i papir via posten eller andre selskap. Vefsn kommune ber sentrale 
myndigheter arbeide for at forhåndsstemmer kan sendes elektronisk til riktig 
kommune, evt telles i kommunen stemmen er avgitt og legges til manntall og 
resultat i velgerens kommune. 
 
Det er en forutsetning for egen distribusjonsavtale at dette ikke fører til økte 
kostnader for kommunene. 
 
 
Valgkort 
Det er viktig at valgkortene inneholder en strekkode og at strekkoden er av god 
kvalitet. Det er videre viktig at minimum fødselsdato står slik at det vises i vinduet på 
konvolutten slik at velgeren kan identifiseres. Navn og fødselsår er ikke nok. 
 
For øvrig har Vefsn kommune ingen merknader for forslaget om endringer ved 
Stortings- og sametingsvalget 2021. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lena Kirknes Schille 
avdelingsleder Service 
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