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Innledning
Senterungdommen ønsker å uttrykke bekymring for utviklingen i valgdeltakelse blant ungdom. Tall
fra SSB sine velgeundersøkelser for Stortingsvalget 2001 viser at bare 55, 7 prosent av
ørs egangve gerne (at r r), errnedgangfra 5g,-9-prosentl-F997. For-
aldersgruppene 22-25 er tilsvarende tall for 2001 på 57 prosent, ned fra 65,7 prosent i 1997. Og for
aldergruppen 26-29 er valgdeltakelsen på 65, 5 prosent ned fra 77, 2 prosent fra 1997.
htt ://www.ssb.nolvis/vund/art-2002-03-14-02.html

Senterungdommen har av denne grunn vært opptatt av å øke valgdeltakelsen og engasjementet
blant ungdom.  Senterungdommen har derfor vedtatt i sitt Ungdommens Stortingsvalgprogram før
valget 2005 at:

• Teknologien må tas i bruk for å skape åpnere demokratiske prosesser og engasjere flere til å
delta. Elektroniske høringer og debatter kan være eksempler på dette.

•  Det må bli lettere å avgi stemme.  Studenter og elever må kunne stemme på sitt studiested.
Det må åpnes for elektronisk stemmegivning over Internet.

htt :Ilwww.senterun dommen.no/hva mener vi/dokumentene/36/517/us vedtatt. d

De samme punktene har også blitt vedtatt på Senterpartiets landsmøte 2005 og tatt inn i
Senterpartiets Stortingsvalgprogram.
htt ://www.sente artiet.no/dokumentene/7654/0/senter artiets rinsi -

handlin s r ram 2005 2009 -  bokmal.doc

Senterungdommen ser på elektronisk stemmegivning som en unik mulighet for å engasjere flere
ungdommer i demokratiet. Prøveprosjekter fra for eksempel Sveits viser at særling ungdom og
middelaldrende benytter seg av denne muligheten, og i et av prosjektene i Zurich var det 20 % av
velgerne som stemte over internett og 4 % via SMS.  5 % av disse uttaler at de ikke hadde stemt
dersom de ikke hadde den elektroniske muligheten.  Senterungdommen erkjenner dermed at
sammenhengen mellom økt deltagelse og elektroniske stemmegivning foreløpig er vag, men vi
mener at en ikke har noe å tape på å innføre elektronisk stemmegivning.  Det er og viktig for oss å
presisere at elektronisk stemmegivning ikke skal være et alternativ til dagens ordning, men ett
supplement.  Vi har tro på at jo flere muligheter folk har,  jo flere vil velge å stemme.
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Kommentarer til de enkelte kapitlene i rapporten

Kapittel 5 Demokratiske prinsipper og legitimitet
Senterungdommen deler arbeidsgruppens bekymringer i forhold til hemmelig stemmegivning og
støtter gruppens forslag om at elektronisk stemmegivning bare kan foregå i perioden for
forhåndsstemming kombinert med en angremulighet. Denne angremulighet vil si at alle vil kunne
avlegge sin stemme uten utilbørlig påvirkning fra andre ved at stemmegivning ved selve valgtinget
vil ha forrang fremfor eventuell forhåndstemming. Ellers mener Senterungdommen at dersom en
kan levere viktige opplysninger i en selvangivelse over internett eller via SMS, bør det også være
trygt nok å stemme på samme måte.

Kapittel 6 Juridiske hensyn
Senterungdommen ønsker at man går i gang med arbeidet for å endre valgloven slik at elektronisk
stemmegivning blir tillatt.

Kapittel 7 Økonomisk-administrative hensyn
Senterungdommen innser at innføring av elektronisk stemmegivning vil kunne føre til en mer
komplisert gjennomføring av valg og at de økonomiske kostnadene vil kunne øke. Dette er likevel
underordnede hensyn i forhold til målet om å øke det politiske engasjementet og valgdeltakelsen.
Senterungdommen støtter derfor utvalget i at de ekstra kostnadene med innføringen av muligheten
for elektronisk stemmegivning bør finansieres av staten.

Kapittel 8 Teknologiske utfordringer og mulige løsninger
Senterungdommen har stor tro på at de tekniske løsningene for elektroniske stemmegivning
allerede finnes i dag, og mener videre at man også må se videre på stemmegivning ved hjelp av
SMS. Senterungdommen forutsetter at angremuligheten blir innført.

Kapittel 9 Kontroll og godkjenning
Senterungdommen forutsetter at de legges strenge krav til sikkerhet til grunn ved innføringen av
elektronisk stemmegivning, og støtter arbeidsgruppens anbefalinger om opprettelsen av en
uavhengig instans som skal stå for sertifisering og godkjenning av den praktiske gjennomføringen.

Kapittel 10 Trinnvis innføring
Senterungdommen innser at det på grunn av kravene til sikker gjennomføring av valg, vil være
nødvendig med noe nitesting og forsøk me_ _elektronisk stemme ivni åpet
på god fremdrift i testing av elektronisk stemmegivning, og ser frem til at det blir anledning til å ta i
bruk et slikt valgsystem ved ordinære valg så snart det lar seg praktisk og sikkert gjennomføre.
Helt ser vi at dette skjer allerede ved kommune- og fylkestingsvalget 2007.
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