
Kommunal og regionaldepartementet
Kommunalavdelinga
Postboks 8129 Dep.
0030 Oslo

ERGO
Group

Deres ref Deres dato  Vår ref Vår dato

08/1060-2 MAR 27.juni 2008  08/629 TPR  30. september 2008

Høyring - forslag til endringar i vallova og kommunelova

Til tross for at vi ikke er på høringslisten, ønsker ErgoGroup å avgi en høringsuttalelse til endringene i Valglov og
Kommunelov med den bakgrunn at ErgoGroup siden 1985 har vært leverandør av valgsystem til norske kommuner
og fylkeskommuner.

Våre uttalelser er i all hovedsak knyttet til de områdene i endringsforslagene som har betydning for leveranser av
valgsystem.

Vi ønsker først å komme med noen generelle kommentarer til evalueringen av valget i 2007, som er tatt med i
høringsforslaget som bakrunn for endringsforslagene.

Kommentar til punkt 2.7 Manntallet
Mange kommuner var i 2007 frustrerte over den nye praksisen som ble innført med betaling for generering av
manntall og ajourhold. ErgoGroup stiller seg meget positiv til at KRD tar et sterkere grep om denne prosessen og
sørger for at manntallsdata stilles til disposisjon for kommuner og deres leverandør av valgsystem.

Kommentar til punkt 2.8 om bruk av maskinelt tellesystem
Forklaringen fra dataleverandøren som hadde problem med sin telleløsning ved valget i 2009, er tatt med i
evalueringen med direkte sitat av deres forklaring, som oppsummerer med:

"EDB vil frem mot neste valg analysere mulige,feilkilder i den applikasjonsmessige delen av EDB Telling,
og flere kunder har sagt seg villig til å være med på dette viktige arbeidet. En styrke - og nyhet i årets
løsning er at de skannede stemmesedlene er lagret i løsningens database. Dette var viktig funksjonalitet for
kommunene i arbeidet med kontrolltellingen, og det vil være viktig kildematerie for EDB i det videre
arbeidet med EDB Telling. Dette er en funksjonalitet som EDB introduserte, uten at dette var et krav fra
kjøperne av EDB Telling. Andre leverandører av elektronisk telling har ikke denne funksjonaliteten."

ErgoGroup vil påpeke at det er uheldig at utsagn som kan tolkes som markedsføring av en leverandørs løsning er
tatt med i evalueringen, uten at den er kvalitetssikret. Sitat: ..." Andre leverandører av elektronisk telling har ikke
denne funksjonaliteten."  Vi må gjøre oppmerksom på at ErgoGroups løsning har hatt denne funksjonalitet for
lagring av stemmesedler siden valget i 2003.

ErgoGroup AS
Postboks 4364,  Nydalen, 0402 Oslo Tlf 23 14 50 00 Faks 23 14 50 03
Org. nr.  982528011 Bank 6003 06 35860



Godkjenningsordning
Departementet vurderer en fremtidig godkjenningsordning for tellesystem. ErgoGroup er av den oppfattning at en
slik godkjenningsordning vil være et positivt tiltak.

Kommentar til endringsforslagene i valgloven
§ 8-1 nytt fjerde ledd
ErgoGroup har følgende kommentar:
Dersom det åpnes for stemmegivning før den ordinære stemmegivningen starter kan dette skape problem i forhold
til hvor en velger skal stemme.

• Skjæringsdato  30.06  medfører at det første manntallsutkast ikke er tilgjengelig for kommunene før etter
10.07, dette pga at det skal være mulig å registrere alle etterslep av flyttemeldinger.

• Det er ikke mulig å kunne produsere og sende ut valgkort til 01.07. Valgkort bør prinsipielt sendes ut så nær
den ordinære forhåndsstemmingen som mulig. Et alternativ er å starte forhåndsstemming 15.07, da kan

manntall foreligge hos kommunene.

• Samme dato som innføres for Stortingsvalg må også tas med i forskriftene for Sametingsvalget.

Det må lages retningslinjer for hvordan denne typen stemmer skal behandles.

Kommentar til endringsforslagene i kommuneloven
Kapittel 6 A,
ErgoGroup har følgende kommentar :
Dersom en folkeavstemming skal gjennomføres, er kommunen avhengig å kunne få produsert et manntall, med den
skjæringsdato kommunen selv fastsetter. En økende bruk av folkeavstemminger/høringer, gjør at det er behov for
valgleverandørene å ha tilgang til et manntall også i ikke valgår. Kontinuerlig drift av manntall bør tas med når
departementet vurderer hvordan manntallsleveranser skal skje i fremtiden - ref. kommentarene til evalueringen
kapittel 2.7.

Med vennlig hilsen,
ErgoGroup AS

Tom Pronstad
Forretningsutvikling og strategi
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