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Rådmannens innstilling: 
Lebesby Valgstyre vedtar å innføre elektronisk avkryssing i manntall på valgting for alle våre 

stemmesteder. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I forhåndsstemmeperioden må en benytte seg av elektronisk avkryssing i manntall. På 

valgting kan man velge å enten å benytte seg av elektronisk avkryssing i manntall, eller 

avkryssingsmanntall i papir. En kan ikke bruke begge deler. Valg av manntall på valgting vil 

være gjeldende for alle kretser i kommunen. 

 

Valgloven § 9-5a gir kommunene anledning til å benytte seg av elektronisk avkryssing i 

manntallet på valgdagen. Kommuner som velger å benytte seg av dette, forplikter seg til å 

legge til rette for dette i alle valglokalene i kommunen. 

 

Velgere i kommuner som benytter seg av elektronisk avkryssing på valgdagen, vil kunne 

avlegge stemme rett i urnen i alle valglokalene i kommunen, jf. § 9-5a andre ledd. Kommuner 

som benytter seg av elektronisk avkryssing på valgdagen vil altså ikke motta noen 

‘’fremmedstemmer’’.  

 

Ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd mot det elektroniske manntallet, skal 

kommunene umiddelbart gå over til å følge prosedyre for beredskapsstemmer, jf. 

valgforskriften § 31a.  

Beredskapssituasjonen oppstår i det øyeblikket det elektroniske manntallet av en eller annen 

årsak blir utilgjengelig på en slik måte at avkryssing ikke kan utføres.  

Beredskapsrutinen avsluttes umiddelbart dersom kommunikasjonen med det elektroniske 

manntallet gjenoppstår.   

 

 

 

 

Vurdering: 

 



Ved tidligere valg har det blitt brukt avkryssingsmanntall i papir på Valgting. Dette har vært 

begrunnet i blant annet ustabilt internett og det er ikke noe lovkrav om å benytte seg av 

elektronisk avkryssing i manntall. 

 

Stortinget ønsker at flere kommuner går over til elektronisk manntall på valgting. 

 

Hvis det skal innføres elektronisk avkryssingsmanntall på valgting er det en forutsetning at 

alle valglokaler har PC og internett tilgjengelig.  

Det vurderes at alle kretser vil få pc med installert sertifikat.  

På Veidnes og Kunes er det ikke kommunalt nett i valglokalet, men det vil kunne brukes delt 

4G fra mobil. Hvis noen i stemmestyre ikke er kommunalt ansatt med telefon fra kommunen, 

vil man forsøke å komme til enighet om hvordan dette kan gjøres, for eksempel låne telefon 

fra kommunen med 4G.  

 

Valgsekretariatet må ha klargjort beredskapsplaner dersom valgadministrasjonssystemet 

EVA er nede på valgdagen. 

 

Alle stemmestyrer må også få opplæring i valgadministrasjonssystemet EVA. Tidligere har 

opplæring av stemmestyrer blitt avholdt under forhåndsstemmedag i den aktuelle krets, dette 

ønskes videreført. Valgdirektoratet har laget opplæringsvideoer som kan videreformidles for 

stemmestyrene.  

 

 

I vurderingen om kommunen skal gå over til elektronisk avkryssing i manntall, har 

administrasjonen mottatt innspill fra seniorrådgiver i Valgdirektoratet: 

- I de kretsene hvor det kan være utfordringer med nettverkstilgang, kontroller om det 

er mulig å bruke 3G/ 4G. Det er ikke krav til at man har fiber, kablet nettverk eller et 

kommunalt nettverk for bruk av valgadministrasjonssystemet EVA på valgting.  

- Dersom nettverkstilgang gjennom mobilt nettverk fortsatt er en utfordring; gjør en 

vurdering av hvor mange stemmeberettigede dere har, hvor mange dere antar 

kommer til å forhåndsstemme i kommunene og hvilket arbeid dere vil stå med sentralt 

i kommunen dersom alt må tas imot ved bruk av beredskapskonvolutt i kretser uten 

tilgang til EVA admin. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 var det 1056 

stemmeberettigede og 259 forhåndsstemmer. Det var 10 stk. som stemte ved valgting 

på Veidnesklubben og 15 stk. som stemte på Kunes. I Kjøllefjord var det 323 og på 

Lebesby 72 stykker. Hvis kommunikasjonsbrudd med det elektroniske manntallet 

oppstår og vi må gå over til å følge prosedyre for beredskapsstemmer må 

beredskapskonvoluttene leveres til valgstyret for godkjenning. 

- Hvis valgmedarbeiderne finner det utfordrende å gå over til elektroniske 

hjelpemidler, så er det ikke et krav om at alle valgmedarbeidere eller 

stemmestyremedlemmer i valglokalet må bruke systemet. Det holder med 2 brukere. 

Valgdirektoratets erfaring og tilbakemeldinger de har mottatt er at de fleste 

valgmedarbeidere synes det er morsomt og spennende med noe nytt når de først får 

prøvd.  
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


