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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 -

utfordringerog muligheter" leggesut til høring.
Øyre vil understreke betydningen av FNs konvensjon om sivileog politiske rettigheter, og vi
har i vår drøfting av saken hatt dette som utgangspunkt:
FN s.konvensjon.omsivile og politiskerettigheterartikkel25_b lydersom kjent:
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EMK TP1 art 3 (tilleggsprotokoll) uttrykker følgende:
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Høyres Arbeidsutvalghar 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

arbeidsutvalgkonkluderer med at en ordning med elektronisk stemmegivningi ukontrollerte
omgivelserså langt man i dag kan se ikke ivaretar grunnleggendedemokratiske rettigheter i
forbindelse med frie valg, og vil presisere følgende:
Elektronisk stemmegivningi ukontrollerte omgivelserinnebærer 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 enkeltindividerspolitiske
rettigheter og videre et brudd med den alminneligerettsoppfatning vedrørende betingelsene
for frie og hemmeligevalg.
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Arbeidsgruppensforslag om innføring av "angre mulighet" forsvarer ikke at ordningen med
ukontrollert stemmegivninginnføres - 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 vanskeligeller umulig å utnytte en formell angre-mulighet.Dermed er ikke
angrefristet tilfredsstillendebotemiddel mot mulig tvang/påvirkning etter elektronisk
stemmegivningi ukontrollerte omgivelser.
Det er i rapporten ikke dokumentert at elektronisk stemmegivningvil gjøre det mindre
kostnadskrevende å gjennomføre valg. Mulighetenetil reduserte utgifter for velgerne eller det
offentlige i forbindelse med avviklingav valg vil uansett ikke kunne forsvare at borgernes rett
til frie og hemmeligevalg svekkes.
Eventuelle fremtidige forsøk med elektronisk stemmegivningmå forutsette at velgerne skal
kunne avgi stemme alene, usett og uten utilbørligpåvirkning.

Med vennlig hilsen

rand Reidar Hole
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