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Høyring om særskilte reglar for digital førehandsstemming - svar 
fra Tunsberg bispedømmeråd 

Tunsberg bispedømmeråd takker for anledningen til å gi en uttalelse om denne høringen om 
«særskilte regler for digital førehandsstemming». 
 
Tunsberg bispedømmeråd er glad for at det legges til rette for at det kan gjennomføres 
digital forhåndsstemming ved Kirkevalget i 2022. Og kanskje kan det bli mulig å stemme 
digitalt i valglokalet også. 
Vi ser de fordelene som ligger i digital forhåndsstemming i forhold til økt valgdeltakelse og 
forenkling av valget lokalt. 
 
Arbeidet med trygghet på alle plan blir helt avgjørende. Vi er fornøyd med at det legges opp 
til «identifiserings- og autentiseringsløsning for pålogging til det digitale valgsystemet på 
minimum sikkerhetsnivå 4». 
 
Vi ser at internettvalgstyret blir viktig for å sikre at systemet har høyt nok sikkerhetsnivå og 
at det er testet godt nok. Vi vil tilføye «i god tid i forveien». 
 
I forhold til internettvalgstyret mener vi at det bør utarbeides noen kriterier for hvem som 
kan/skal oppnevnes til dette av Kirkerådet. Vi vil tenke at fagkunnskap her er viktigere enn 
politisk ståsted. 
 
Når det gjelder «gjennomføring av hørehandsstemminga» (paragraf 8 Stemmegivning (1) ) 
mener vi marginene som er lagt til grunn er for knappe. Det kan også oppstå uforutsette 
problem som gjør at det blir for lenge å ha mulighet til å stemme digitalt til «utgangen av 
onsdag før valgdagen». 
Tunsberg bispedømmeråd vil foreslå at dette endres til «til og med utgangen av søndag før 
valgdagen». Da vil internettvalgstyret få brukbar tid til det som omfattes av paragraf 9 og 10. 
Det er utrolig viktig med ryddig og korrekt overføring av resultatene fra opptelling av de 
digitale stemmene til de lokale valgstyrene og valgrådet i  bispedømmene. Derfor mener vi 
at tidsmarginen bør endres.  
 
For øvrig ser vi at reglene om informasjon til velgerne og publisering av resultatet ser ut til å 
ivareta det som er nødvendig. 
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Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser ser det også ut til å kunne 
ivaretas på en forsvarlig måte.  
Kostnadene til et internettvalgstyre kan sikkert reduseres ved at det bruker de digitale 
møteplassene i stor grad til sine møter. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
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