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STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - ELEKTRONISK 

AVKRYSNING I MANNTALLET PÅ VALGDAGEN  

 

Sammendrag: 

 

Nordre Land kommune har mottatt brev fra Valgdirektoratet angående elektronisk 

avkrysning i manntallet på valgdagen ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017. 

 

Hensikten med elektronisk avkrysning er at dette vil effektivisere valgavviklingen på 

valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer, både i valglokalet, under opptelling og ved 

valgoppgjøret. 

 

Det innstilles på at Nordre Land kommune innfører elektronisk avkrysning i manntallet fra 

og med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017.  

 

Vedlegg: 

  

Brev fra Valgdirektoratet datert 01.09.16 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Etter lovendring i Valgloven ble det tilføyd en ny bestemmelse i § 9-5 a om elektronisk 

avkrysning i manntallet på valgdagen. 

 

Nordre Land kommune har mottatt brev fra Valgdirektoratet med utfyllende informasjon om 

hva overgang til elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagen ved Stortingsvalget og 

Sametingsvalget 2017 vil innebære. 

 

Det er gjennomført forsøk med elektronisk avkrysning ved de tre siste valgene. Evalueringen 

av disse viser at forsøkskommunene har vært fornøyde, og ønsker ikke å gå tilbake til 

papirmanntall. 

 

Hensikten med elektronisk avkrysning er at dette vil effektivisere valgavviklingen på 

valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer, både i valglokalet, under opptelling og ved 

valgoppgjøret. Bruk av elektronisk avkrysning vil også fjerne bruken av konvolutter for 

velgere som stemmer i annen krets enn vedkommende er manntallsført. Dette vil da i enda 

større grad sikre prinsippet om hemmelig valg. 



 

Utstyr og nettilgang 

Innføring av elektronisk avkrysning må innføres i samtlige av kommunens kretser. Det 

forutsettes også at det er stabil nettilgang i alle kommunens valglokaler. Nordre Land 

kommune har to kretser, Torpa og Dokka. Nettilgang både på skolen i Torpa og i Rådhuset 

anses for å være stabil. Allikevel er det viktig å sørge for gode back-up løsninger, dersom 

nettilgang er ustabil. Det er ikke mulighet til å benytte papirmanntall som back-up. 

 

Ved innføring må det sørges for nok PC-er i valglokalene for å kunne håndtere velgermassen 

i valglokalet på en god måte. Det kreves også en del mer opplæring i forkant av valget ved 

første gangs gjennomføring. 

 

Vurdering: 

 

Innføring av elektronisk avkrysning i manntallet vil effektivisere valgavviklingen på 

valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer, både i valglokalet, under opptelling og ved 

valgoppgjøret.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Valgstyret til å fatte slikt vedtak: 

 

Nordre Land kommune innfører elektronisk avkrysning i manntallet fra og med 

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017.  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 16. januar 2017. 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Sæther Harefallet 
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