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Høring - Rapport H-2185 om "Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter”

Vi viser til deres brev til kommunene, datert 13.03.06 ang ovennevnte.

Fosen Regionråd er et samarbeidsorgan for 8 kommuner på Fosen. Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, 
Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik og Mosvik i Nord-Trøndelag.
Styret i Fosen Regionråd består av ordførerne fra de 8 medlemskommunene.

Styret i Fosen Regionråd behandlet på sitt møte den 7. september ovennevnte sak og besluttet 
enstemmig å sende følgende uttalelse, på vegne av medlemkommunene:

Uttalelse ang Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter:

Rapporten "Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter" er en grundig
dokumentasjon av hvilke utfordringer man står ovenfor hvis man skal innføre elektronisk
stemmegivning. Vi har ingen muligheter til å gå imot de problemstillinger, spørsmål og
vurderinger som er reist i rapporten, men vi synes at rapporten er for defensiv. Hvis man skal
følge den foreslåtte trinnvise innføringen av elektronisk stemmegivning, vil det gå mange år før
vi får utviklet et system for elektronisk stemmegivning.

Det er viktig i det videre arbeid å legge vekt på de muligheter som ligger i bruk av elektronisk
stemmegivning, og ikke fokusere alt for mye på begrensinger, sjøl om prinsippene som gjelder i
dag også må veie tungt. En tenker da særlig på prinsippene om hemmelig valg, sjølstendige
avgjørelser, påvirkning fra andre.

Vi mener likevel at en i framtida er nødt til å tenke på en annen måte enn i dag, den
stemmegivningen som nå gjelder, synes snart å ha gått ut på dato, og dette vil føre til at særlig
ungdommen, ikke vil bruke sin stemmerett. Synkende valgdeltakelse har vi hatt de senere år.

Det er derfor viktig at vi snarest mulig må komme videre i forhold til gjennomføring av valget
på en enklere og mindre kostnadskrevende måte.

Fosenkommunen har gjennom Høykomprosjektet; Fosenportalen – ”fosen.net” og prosjektet
”videreføring av Fosen.net” pekt på bl.a. at valg er ett av våre utviklingsprosjekt.
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Fosensamarbeidet med ”Fosen.net” har kommet veldig langt når det gjelder bruk av 
datateknologi, bl.a. i ved bruk av BankId, og vi tror at vi kan utvikle dette videre til også å 
gjelde elektronisk stemmegivning.

Vi mener derfor at Fosen har forutsetninger for å kunne fortsette samarbeide med utvikling av
elektroniske tjenester til våre brukere.

Fosen Regionråd foreslår derfor at vi må prøve å forsere dette arbeidet ved å utarbeide og sende
en god og begrunnet søknad fra Fosen om å få til et pilotprosjekt som alle kommunene kan
prøve ut ved forhåndsstemmegivningen ved neste kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2007, 
eventuelt ved valget i 2009.

Det nedsettes en prosjektgruppe, som får i oppgave å utarbeide et forslag til søknad til
Kommunal- og regionaldepartementet med sikte på å prøve ut elektronisk stemmegivning
ved forhåndsstemmegivningen allerede ved neste valg, i alle Fosenkommunene.

Her er noen utfordringer prosjektgruppen må diskutere:
• Kanskje er en gradvis innføring riktig, f.eks. skal vi starte med
forhåndsstemmegivningen?
• Kan BankID brukes?
• Eller skal det komme kode (r) på valgkortet som kan brukes?
• Skal vi godta at stemmegivning kan skje i ukontrollerte omgivelser?
Prosjektgruppe blir oppnevnt snarest og vil bestå av medlemmer fra alle kommunene.

Med vennlig hilsen
Fosen Regionråd

Vidar Daltveit
daglig leder


