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OPPTELLING AV STEMMESEDLER - MASKINELL OPPTELLING (SKANNING)  

 

Sammendrag: 

 

Valgloven § 10-4 har prinsipper for opptelling av stemmesedler. Bestemmelsen gjelder for 

både stemmer avgitt på forhånd og stemmer avgitt på valgting. 

 

Valgloven § 10-4 (1) lyder som følgende: 

§ 10-4. Prinsipper for opptelling av stemmesedler 

(1) Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler. Opptellingen foretas av de 
personer og på den måten valgstyret har bestemt. 

 

Nordre Land kommune teller stemmesedler manuelt.  

 

Flere og flere kommuner går over til skanning. Fordelen ved skanning er at dette er en sikrere 

og raskere måte å telle på. Det trengs ikke så mye ressurser under telling. Ved maskinell 

opptelling legger valgresultatet seg automatisk inn i valgprotokollen. Dette vil innebære et 

betydelig mindre arbeid på valgkvelden/-natten og dagen etter. Mindre arbeidet vil være enda 

mer ved kommune- og fylkestingsvalg.  

 

Rådmannen innstiller på at det benyttes maskinell opptelling (skanning) av stemmesedler fra 

og med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Opptelling av stemmesedler skal skje i samsvar med valglovens bestemmelser i kapittel 10. 

Prøving av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, protokollering m.m. 

 

Valgloven § 10-4 har prinsipper for opptelling av stemmesedler. Bestemmelsen gjelder for 

både stemmer avgitt på forhånd og stemmer avgitt på valgting. 

 

Valgloven § 10-4 (1) lyder som følgende: 

§ 10-4. Prinsipper for opptelling av stemmesedler 



(1) Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler. Opptellingen foretas av de 
personer og på den måten valgstyret har bestemt. 

 

Nordre Land kommune teller stemmesedler manuelt. Tellingen har vært utført ved at 

tellemannskap bestående av 16 personer teller stemmesedlene på kveld valgdagen. 

Forhåndsstemmer telles av valgsekretærene og valgstyret på formiddag valgdagen. All telling 

overvåkes av valgstyret. 

 

Flere og flere kommuner går over til skanning. Fordelen ved skanning er at dette er en sikrere 

og raskere måte å telle på. Det trengs ikke så mye ressurser under telling. Ved maskinell 

opptelling legger valgresultatet seg automatisk inn i valgprotokollen. Dette vil innebære et 

betydelig mindre arbeid på valgkvelden/-natten og dagen etter. Mindre arbeidet vil være enda 

mer ved kommune- og fylkestingsvalg.  

 

Rådmannen mener det er mest fornuftig at første gang skanning benyttes så er dette ved 

opptelling av stemmesedler ved Stortingsvalg og Sametingsvalg, da dette er et valg som ikke 

er så arbeidskrevende (ikke så teknisk vanskelig) som kommunestyre- og fylkestingsvalget. 

Ved en eventuell skanning vil det kun være valgsekretærene som gjennomfører 

skanningsprosessen, med overvåkning fra valgstyret. Det vil da hovedsakelig være 3 personer 

som fungerer som valgsekretærer. Antall personer som er med på telling vil dermed 

reduseres med 16 personer, enn ved dersom det telles manuelt. 

 

EVA har eget delsystem for maskinell opptelling og fortolkning av stemmesedler, EVA 

Skanning. Systemet er valgt etter anbudskonkurranse i regi av sentrale valgmyndigheter. 

Valgstyret i kommunen er imidlertid selv ansvarlig for opptellingsresultatet og må overvåke 

opptellingen, også ved maskinell opptelling. 

 

Vurdering: 

 

Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler i en kommune. 

 

Rådmannen ønsker å gå over til maskinell opptelling av stemmesedler. Skanning anses for å 

være en sikrere og raskere måte å telle på. Det trengs ikke så mye ressurser under telling. Ved 

maskinell opptelling legger valgresultatet seg automatisk inn i valgprotokollen. Dette vil føre 

til betydelig mindre arbeid på valgkvelden/-natten og dagen etter. 

 

Rådmannen mener det er mest fornuftig at første gang skanning benyttes så er dette ved 

opptelling av stemmesedler ved Stortingsvalg og Sametingsvalg, da det er et valg som ikke er 

så arbeidskrevende (ikke så teknisk vanskelig) som kommunestyre- og fylkestingsvalget. Ved 

en eventuell skanning vil det kun være valgsekretærene som gjennomfører 

skanningsprosessen, med overvåkning fra valgstyret. Det vil da hovedsakelig være 3 personer 

som fungerer som valgsekretærer. Antall personer som er med på telling vil dermed 

reduseres med 16 personer, enn ved dersom det telles manuelt. 

 

 

 

 

  

 



Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Valgstyret til å fatte slikt vedtak: 

 

Foreløpig og endelig opptelling av stemmesedler gjennomføres ved maskinell opptelling 

(skanning) av stemmesedler fra og med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017. 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 09. mars 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Sæther Harefallet 
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