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Det underrettes herved om at Kommunestyret den 14.09.2006 fattet følgende vedtak i:

- SAK 60 /06 HØRING  -  ELEKTRONISK-STEMMEGIVNING:

1. Bamble kommune slutter seg til det overordnede målet om at elektronisk stemmegivning skal
gjøre det enklere og mindre kostnadskrevende for velgerne å utøve sine demokratiske rettigheter.
Elektronisk stemmegivning må imidlertid ikke gå på bekostning av kravene til forsvarlig
forberedelse, gjennomføring og kontroll av valget.

2. Bamble kommune støtter forslaget fra arbeidsgruppen om at elektronisk stemmegivning kun må
være et supplement til dagens valgordning. Ved innføring av elektronisk stemmegivning må det
legges særlig på at velgerne fremdeles sikres muligheten for hemmelig stemmegivning;  noe som
vil bli svekket dersom dette tas i bruk i  ukontrollerte  omgivelser med dagens teknologi.  Bamble
kommune vil samtidig understreke viktigheten av å videreutvikle systemer for elektronisk
stemmegivning i kontrollerte  omgivelse og mener dette på sikt vil være effektiviserende
økonomisk og  administrativt.

3. Bamble kommune støtter forslaget om at det i første omgang settes i gang forsøksvirksomhet
med elektronisk stemmegivning og at dette styres, kontrolleres og finansieres sentralt. Videre
støtter Bamble kommune at det opprettes en prosjektgruppe som skal arbeide videre med dette.
Når det gjelder sammensetting av prosjektgruppen må denne være bredt sammensatt med bl.a.
representanter fra både kommuner og fylkeskommuner.

Bamble kommune vil understreke at en hver endring i valgsystemet må ha som hovedfokus å
minimalisere muligheten for åtået gjøres feil av teknisk og/eller menneskelig art. Dette er av,
avgjørende betydning for velgernes tillitt til forsvarlig forberedelse, gjennomføring og kontroll av
valgene.

hilsen
r

orfinn Hillest d
sekretariatsle er
35 96 50 49

Kopi: Rådmannen, her


