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Overgang til elektronisk manntall 

 
 
 
Saksopplysninger 
 
Brev fra valgdirektoratet datert 01.09.2016 siteres i sin helhet. 

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen 

«Valgdirektoratet viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 
17.06.2016 angående endringer i valgloven. Blant endringene ble det tilføyd en ny 
bestemmelse i § 9-5 a om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Med dette brevet 
ønsker direktoratet å gi valgstyrene i kommunene noe utfyllende informasjon om hva en 
overgang til elektronisk avkryssing vil innebære. 

 
Elektronisk avkryssing i manntallet har blitt gjennomført som et forsøk ved de tre siste 
valgene. Evalueringene har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært 
fornøyde, og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Hensikten med å innføre 
elektronisk avkryssing i manntallet som en permanent frivillig ordning, er at dette vil 
effektivisere valgavviklingen på valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Dette 
gjelder både i valglokalet, under opptellingen og ved valgoppgjøret. I tillegg vil elektronisk 
avkryssing redusere antallet feilavkrysninger i manntallet, da valgfunksjonæren gjerne 
benytter strekkoden på valgkortet for å slå opp velgeren i manntallet. Bruk av elektronisk 
avkryssing i manntallet vil videre føre til en mer ensartet valghandling for velgeren, 
uavhengig av hvor i kommunen man stemmer. Dette fordi man vil fjerne bruken av 
konvolutter for velgere som stemmer i en annen krets enn vedkommende er manntallsført. 
Dette vil også i større grad sikre prinsippet om hemmelige valg. 

 
Dersom kommunen velger å benytte seg av denne ordningen, er det enkelte hensyn som må 
tas i planleggingen av valggjennomføringen. Valgdirektoratet ønsker å skissere disse, slik at 
kommunen i best mulig grad kan forberede seg til neste års valg. 

 



Utstyr/nettilgang 

Dersom kommunen ønsker å innføre elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagen, er 
det en forutsetning at dette innføres i samtlige av kommunens kretser. 

 
Kommunen må forsikre seg om at det er stabil nettilgang i alle valglokalene på valgdagen. 
Direktoratet vurderer at det kan være hensiktsmessig å undersøke dette i forkant av 
valgdagen. Valgdirektoratet vil anbefale en kablet nettløsning, da dette er den sikreste måten 
å sørge for stabil nettilgang. 

 
Videre er det viktig å sørge for gode back-up løsninger på nettilgangen, i tilfelle tilgangen 
er ustabil. Mulige back-up løsninger vil kunne være trådløst nett, eller kjøpte rutere med 
4G- nettilgang. Det kan være fordelaktig å få bistand fra eventuelle IT-ansvarlige i 
kommunen til dette arbeidet. Merk at det ikke er anledning til å benytte papirmanntall som 
en back-up løsning. Dersom kommunen velger å benytte seg av elektronisk avkryssing i 
manntallet, er dette det eneste manntallet som skal benyttes for avkryssinger. 

 
Ved en innføring av elektronisk avkrysning i manntallet, vil kommunen måtte benytte PC-er 
i alle valglokalene. Kommunen må derfor sørge for at det finnes tilstrekkelig antall PC-er til 
å håndtere velgermassen i valglokalene. Dersom kommunen må kjøpe inn nye PC’er til 
dette formålet, er det viktig at det settes av midler i valgbudsjettet til dette. 

 
Betydning for rutiner 

Fremmede stemmer 
Elektronisk avkryssing i manntallet vil bety en rutineendring for kommunene. For kommuner 
med flere kretser, vil man ikke lenger motta fremmede stemmer. Dette skyldes at et 
elektronisk manntall vil gi tilgang til manntallet for hele kommunen. Velgeren kan da gå til 
hvilken som helst valglokale i kommunen, avgi stemmen rett i urnen og bli krysset av i 
manntallet. Denne rutineendringen innebærer dermed at kommunen ikke trenger å behandle 
fremmede stemmer etter at valglokalene er stengt. Kommunene må imidlertid forholde seg til 
en ny stemmetype, kalt beredskapsstemmer. 

 
Beredskap 
Dersom kommunen opplever å miste tilgang til nettet i løpet av valgdagen, og ikke greier å få 
koblet til back-up løsningen, må kommunen benytte en beredskapsrutine. Ved en eventuell 
beredskapssituasjon, må stemmegivninger avlegges i konvolutt. Det vil foreligge spesifikke 
oransje beredskapskonvolutter som skal benyttes i dette tilfellet. Beredskapsstemmene må 
behandles sentralt i kommunen etter at valglokalene er stengt. Det er ikke anledning for 
kommunen å benytte beredskapsrutinen i stedet for elektronisk avkryssing. Dersom 
kommunen velger å benytte elektronisk manntall, skal dette være tilgjengelig i alle 
kommunens valglokaler. 

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med en forskrift for en 
beredskapsprosedyre. Denne vil være mye tilsvarende den som allerede benyttes 
under forhåndsstemmeperioden. 
 

Kretsvise resultater 

Det er fortsatt slik at velgeren tilhører en bestemt krets. Velgeren kan imidlertid stemme hvor 
som helst i kommunen. Når velgeren slipper stemmeseddelen rett i urnen, vil det ikke være 
mulig å spore denne tilbake til vedkommende. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den 
kretsen hvor velgeren faktisk møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise 



resultater og oppmøteprosent kan bli noe annerledes fra tidligere år. Det er viktig å merke at 
resultater og oppmøteprosent ikke blir feil, men de vil gjelde for faktisk oppmøte og resultat i 
den aktuelle kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i resultater og oppmøteprosent totalt 
for hele kommunen 

Vurdering 
Saltdal kommune deltok på valgdirektoratets valgopplæring i Oslo 14.-15. mars. Her ble Saltdal 
kommune, og de andre kommunene som ikke har elektronisk manntall direkte oppfordret av 
valgdirektoratet til å innføre dette. Det ble presisert at det ikke er krav til fiberkabler i 
valglokalene, men at 3G og 4G var gode nok alternativ. Om nett tilgangen forsvinner er ikke 
valgkretsene så store at de ikke er håndterbare med hensyn til å benytte beredskapskonvolutter.  
De mest utsatte kretsene Junkerdal har 65 stemmeberettigede og Sundby har 835 
stemmeberettigede. 
 

 Stemmeberettigede 
Krets Menn Kvinner Totalt 
0000 Hele kommunen       8          2       10 
0001 Rognan                                             1157     1190   2347 
0006 Sundby                                             247       243     490 
0008 Røkland   441      394                          835 
0013 Junkerdal     36        29        65 
Total 1889    1858                       3747 

 
 
 
Rekruttering og opplæring 
Ordning med elektronisk manntall betinger god opplæring av de stemmestyrene og 
valgfunksjonærer som velges av valgstyre. Det må kreves en viss kompetanse innenfor data ved 
rekruttering for flere personer.  
Det kan i tillegg vurderes å sette datakyndige ansatte inn lokalene som en back-up løsning.  
Det kan vurderes å annonsere etter valgfunksjonærer hvor vi «ønsker» oss ulik kompetanse. 
Valgdirektoratet  
  
 
Beredskap 
 
Valgdirektoratet framsnakket viktigheten av ROS analyse i forbindelse med valget som et viktig 
verktøy for å minimere risiko for uønskede hendelser skal oppstå før, under og etter valget. Slik 
analyse jobbes det med nå, og databehandling bli særskilt vurdert. ROS analysen fremlegges for 
valgstyret til godkjenning når den er ferdig utarbeid.  
 
Dersom nett tilgangen forsvinner i løpet av valgdagen har vi gode back-up løsninger for 
valglokalene.  
For krets Rognan og Røkland er det er det kablet nett i lokalene som kan benyttes. Som 
beredskap for disse kretsene er mobilt bredbånd (4G) i tillegg til beredskapskonvolutter.  
For kretsene Junkerdal og Sundby som ikke har kablet nett benyttes mobilt bredbånd (4G), med 
beredskapskonvolutter som back-up.  
Ingen kan forsikre seg helt mot at nettet faller ut i kortere eller lengre perioder, men vi kan 
forberede oss godt til å kunne håndtere uønskede hendelser.  
 
 
 



 
 
 
 
Avrunding: 
 
Som nevnt innledningsvis har denne valgordningen har fungert de sist 3 valg i enkelte 
kommuner, og ingen av kommunene har gått tilbake til manuelt manntall. Dette er foreløpig en 
permanent frivillig ordning som kan velges bort ved neste valg hvis ønskelig. 
 
Rådmannen anbefaler at valgstyret vedtar å gå over til et mer effektivt, brukervennlig og mer 
sikkert valg både med hensyn til feilkryssing og ikke minst sikre prinsippet om hemmelig valg.  
Ikke minst Valgdirektoratets sterke oppfordring med å innføre elektronisk valg bør veie tungt.  
 
 

Rådmannens innstilling 
Saltdal kommune går over til elektronisk manntall fra Kommune- og Fylkestingsvalget 2019. 
 
Valgstyres behandling i møte den 26.03.2019: 

Det ble ikke fremmet endringsforslag.  

 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune går over til elektronisk manntall fra Kommune- og Fylkestingsvalget 2019. 

 

 
 
 
   


