
 
 
 
 

 
Telefon:   69 81 69 81                           Bank:    3000.16.15838                                  Hjemmeside: www.kabb.no  
Telefaks: 69 88 57 66                           Org.nr:  970 897 003 MVA                             E-post:           kabb@kabb.no 

 

Til 
Kirkerådet  
v. direktør Ingrid Vad Nilsen  
post.kirkeradet@kirken.no  
 

Høring om digital forhåndsstemming 20/03965 -1  
 
Vi viser til utsendt høringsbrev pr 20.09.2020. KABB vil på vegne av sin målgruppe 
uttale at dette ser veldig spennende ut. Her går kirka foran og gir syns- og 
lesehemmede en mulighet til å delta i demokratiske valgordninger og stemme 
hemmelig ved valg. Vi vil peke på følgende utfordringer pr i dag.:  
 

1. Syns- og lesehemmede har krav på bistand i valglokalet ved offentlige valg, 
noe som ofte medfører at ledsager får innsyn i velgeren valg. For en del er 
dette lite motiverende og det påvirker valgdeltakelsen da man ikke kan foreta 
hemmelig valg.  
 

2. For det andre er det nettopp her det svikter, at man ikke får praktisk hjelp til 
dette. Dessverre skiller ikke kirkevalgene seg positivt ut her. Vår erfaring er at 
det er gjennomgående lite tilrettelegging ved kirkelige valg for personer med 
synstap.  
 

3. I følge tall fra Norges Blindeforbund har Den norske kirke om lag 200.000 
medlemmer som lever med synstap. I tillegg kommer kirkemedlemmer med 
lesevansker, f.eks. dysleksi, som KABB også har som målgruppe. Basert på 
tilbakemeldinger fra våre målgrupper har det gjennomgående ved 
kirkevalgene vært store mangler på tilrettelagt informasjon om valget, 
tilrettelagt informasjon om hvordan valget skal foregå og tilrettelegging av 
valglokaler og tilbud om bistand i valglokaler.  

 
En digital valgordningen vil kunne bidra til at syns- og lesehemmede kan delta på lik 
linje med andre kirkemedlemmer og bli demokratisk likestilte. I følge 
trossamfunssloven har syns- og lesehemmede krav på slik likestilling knyttet til 
trosutøvelse.  
 
Forutsetningen er da at den digitale løsningen som velges oppfyller kravene til 
universell utforming. KABB mener dette må på plass i anbudet som lyses ut, da det 
er svært viktig å jobbe med den universelle utformingen gjennom hele prosessen. 
Det er også viktig å velge løsninger og standarder som synshemmede valgdeltakere 
kan bruke ved hjelp av sine tekniske hjelpemidler.  
 
Det må også inn i kravspesifikasjon og anbudsutlysningen at løsningen må gjennom 
brukertesting som en grunnleggende prosess i prosjektet. Vår erfaring er dessverre 
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at selv om man overholder de grunnleggende kravene til universell utforming så er 
det ingen garanti for at det fungerer i møte med synshemmede brukere.  
 
I tillegg til selve løsningen må det lages tilrettelagt informasjon knyttet til selve valget 
og gjennomføringen av dette.  
 
KABB bidrar gjerne med vår kompetanse i disse prosessene.  
 
Askim 03.11.2020 
 
Med vennlig hilsen  
 
Øyvind Woie 
Generalsekretær i KABB 
oyvind.woie@kabb.no  
400 20 801  
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