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Protokoll

Protokoll
Følgende forslag ble fremmet:

1. H,FRP ,KRF,DNA,SV,SP v/Yngve  Brox(H)

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag mener at gjennomføringen av valg i Norge må ha som grunnleggende
premiss at valget kan gjennomføres i kontrollerte omgivelser, slik at hver enkelt som avgir stemme
kan gjøre dette upåvirket og uten at andre har innsyn i hvilket parti man stemmer på. Videre må
valgresultatet være etterprøvbart i tilfelle det skulle oppstå situasjoner som skaper tvil om
valgresultatet.

Fylkesutvalget er mot løsninger som gjør det mulig å avgi stemme hjemmefra, enten dette skjer via
PC, mobiltelefon eller andre kommunikasjonsløsninger. Dette vil være et brudd med forutsetningene
for gjennomføringen av et trygt valg.

Et valg som gjennomføres rent elektronisk vil forutsette at man har en svært høy tillit til de tekniske
løsninger som velges, og leverandørene av disse. Videre vil det redusere etterprøvbarheten av
valgresultatet. Det er dessuten grunn til å stille spørsmål ved sikkerheten for hemmelige valg i en slik
ordning. En forhåndsstemme skal kunne endres frem til valgdagen. Dersom dette skal gjelde ved
elektronisk stemmegivning må velgerens identitet og hvem vedkommende har stemt på være knyttet
til hverandre.

På denne bakgrunn er Fylkesutvalget mot en overgang til ren elektronisk gjennomføring av valget.

Votering:

Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak
Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag mener at gjennomføringen av valg i Norge må ha som grunnleggende
premiss at valget kan gjennomføres i kontrollerte omgivelser, slik at hver enkelt som avgir stemme
kan gjøre dette upåvirket og uten at andre har innsyn i hvilket parti man stemmer på. Videre må
valgresultatet være etterprøvbart i tilfelle det skulle oppstå situasjoner som skaper tvil om
valgresultatet.

Fylkesutvalget er mot løsninger som gjør det mulig å avgi stemme hjemmefra, enten dette skjer via
PC, mobiltelefon eller andre kommunikasjonsløsninger. Dette vil være et brudd med forutsetningene
for gjennomføringen av et trygt valg.

Et valg som gjennomføres rent elektronisk vil forutsette at man har en svært høy tillit til de tekniske
løsninger som velges, og leverandørene av disse. Videre vil det redusere etterprøvbarheten av



valgresultatet. Det er dessuten grunn til å stille spørsmål ved sikkerheten for hemmelige valg i en slik
ordning. En forhåndsstemme skal kunne endres frem til valgdagen. Dersom dette skal gjelde ved
elektronisk stemmegivning må velgerens identitet og hvem vedkommende har stemt på være knyttet
til hverandre.

På denne bakgrunn er Fylkesutvalget mot en overgang til ren elektronisk gjennomføring av valget.
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