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

Vi viser til brev av 13.  mars 2006  hvor Rapport H-2185 om "Elektronisk  stemmegivning -
utfordringer og muligheter"  legges ut til høring.

Øyre vil understreke betydningen av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og vi
har i vår drøfting av saken hatt dette som utgangspunkt:

FN s. konvensjon.omsivile og politiske rettigheter artikkel 25_ b lyder som kjent:

Emy azt en shall haze the ridt and the [............ J to zote and to be mat
~m~ daark ns,  zØ shall be by uråzersal and apal suffrage and shall Ø held by sv
ØØ gwaranmng hefte Øpmskn f the aeill ØØ datory.

EMK TP1 art  3 (tilleggsprotokoll) uttrykker  følgende:

The high ~acting panies raadertake to hald fnæ ekti'ons at  nysar able interurls by s hdlct, ureler
anli& zeØ will ensort' the f Øprersi in Øde- c timon cf the pimple in the dhaice «the  k  >is"

Høyres Arbeidsutvalg har behandlet saken og vil avgi følgende høringssvar

Elektronisk stemmegivning

Høyres Arbeidsutvalg har gjennomgått arbeidsgruppens anbefalinger og konklusjoner i
rapport H-2185 om "Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter". Høyres
arbeidsutvalg konkluderer med at en ordning med elektronisk stemmegivning i ukontrollerte
omgivelser så langt man i dag kan se ikke ivaretar grunnleggende demokratiske rettigheter i
forbindelse med frie valg, og vil presisere følgende:

Elektronisk stemmegivning i ukontrollerte omgivelser innebærer en klar risiko for at stemmen
ikke avgis fritt og uten påvirkning av andre. Innføring av en slik ordning vil derfor
representere et brudd med anerkjente prinsipper vedrørende enkeltindividers politiske
rettigheter og videre et brudd med den alminnelige rettsoppfatning vedrørende betingelsene
for frie og hemmelige valg.
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Arbeidsgruppens forslag om innføring av "angre mulighet" forsvarer ikke at ordningen med
ukontrollert stemmegivning innføres - heller ikke som forsøks- ordning. Det er ikke vanskelig
å tenke seg muligheten for at en stemme avgis ufritt/under press (i ukontrollerte omgivelser),
og at den person som ble satt under press / stemte ufritt også utsettes for press og kontroll
som gjør det vanskelig eller umulig å utnytte en formell angre-mulighet. Dermed er ikke
angrefrist et tilfredsstillende botemiddel mot mulig tvang/påvirkning etter elektronisk
stemmegivning i ukontrollerte omgivelser.

Det er i rapporten ikke dokumentert at elektronisk stemmegivning vil gjøre det mindre
kostnadskrevende å gjennomføre valg. Mulighetene til reduserte utgifter for velgerne eller det
offentlige i forbindelse med avvikling av valg vil uansett ikke kunne forsvare at borgernes rett
til frie og hemmelige valg svekkes.

Eventuelle fremtidige forsøk med elektronisk stemmegivning må forutsette at velgerne skal
kunne avgi stemme alene, usett og uten utilbørlig påvirkning.

Med vennlig hilsen

rand Reidar Hole
Generalsekretær i Øyre
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