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Oppnevning av internettvalgstyret 
 
 

Sammendrag 
Ved kirkevalget i 2023 er det planlagt digital forhåndsstemming. Det skal oppnevnes 
et internettvalgstyre som skal kontrollere gjennomføringen av det digitale valget. 
Internettvalgstyret består av fem medlemmer og skal påse at 
internettstemmegivningen og opptelling av internettstemmene skjer i henhold til 
regelverket.  
 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet oppnevner følgende personer til å sitte i internettvalgstyret:   
(Direktøren vil fremme sitt forslag til navn på Kirkerådets møte 23.–24. 
september) 

 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Kirkerådet vedtok i sak KR 89/20 at det var ønskelig å legge til rette for digital 
forhåndsstemming. Samtidig ble særskilte regler 4. desember 2020 nr. 3289 for 
digital forhåndsstemming vedtatt. I henhold til disse reglene skal det oppnevnes et 
internettvalgstyre for å kontrollere arbeidet med digitalt valg.  

Ved det ordinære kirkevalget er det valgstyrene lokalt og valgrådene i bispedømmene 
som har ansvar for at valget gjennomføres i henhold til regelverket. Siden det digitale 
valget vil styres nasjonalt trengs det et eget valgorgan på nasjonalt nivå. Det 
offentlige forsøket med digitalt forhåndsvalg fra 2011 og 2013 var organisert med et 
eget internettvalgstyre på nasjonalt nivå.  Ved å ha et eget internettvalgstyre vil man 
kunne bidra til å sikre tilliten til gjennomføringen av det digitale valget. 

Oppgavene til internettvalgstyret 
Internettvalgstyret skal påse at internettstemmegivningen og opptelling av 
internettstemmene skjer i henhold til regelverket. Det innebærer blant annet å sørge 
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for at kryptografiske nøkler behandles forsvarlig, sørge for dekryptering og 
opptelling av stemmer og undertegne protokoll.  

Den valgte leverandøren av system for digital forhåndsstemming har et system for 
kryptering der hvert medlem av internettvalgstyret vil få et smart-kort med en egen 
pin-kode ved starten av valggjennomføringen. Når det digitale valget et gjennomført 
og stemmene skal dekrypteres for å telles så brukes disse smart-kortene til å låse opp 
og gjøre det mulig å dekryptere.  

Hvis man kommer i en situasjon der det digitale valget ikke kan gjennomføres 
sikkert og i samsvar med regelverket kan internettvalgstyret beslutte å avlyse det 
digitale valget.  

Internettvalgstyret bør oppnevnes nå for å kunne følge arbeidet med utvikling av 
system for digitale valg. Det vil gi medlemmene i utvalget tid til å opparbeide seg den 
nødvendige kompetansen til å kunne gjøre vurderinger av om det digitale valget kan 
gjennomføres. Det vil også gjøre at eventuelle problem som internettvalgstyret blir 
klar over kan tas tak i tidlig og rettes i god tid før valget.  

Det er planlagt enkelte møter høsten 2021 og våren 2022. Høsten 2022 vil det være 
litt flere møter, blant annet i forbindelse med prøvevalg og godkjenning av selve 
systemet. Våren 2023 vil det være noen møter i forbindelse med konfigurering av 
oppsett for selve valget. I august og september 2023 vil det være hyppige møter og 
medlemmene av internettvalgstyret vil måtte være samlet fysisk flere ganger i 
forbindelse med kryptering og dekryptering av stemmer.  

Det blir lagt til grunn at en del møter kan gjennomføres digitalt. 

Om internettvalgstyrets sammensetning  
Internettvalgstyret skal bestå av fem medlemmer med fem personlige 
varamedlemmer oppnevnt av Kirkerådet. Kirkerådet utpeker leder.  

Det anbefales at tre medlemmer av internettvalgstyret oppnevnes på bakgrunn av 
kjennskap til og deltakelse i kirkevalg og det kirkelige demokratiet.  To av disse 
medlemmene oppnevnes blant Kirkemøtets medlemmer og et medlem representerer 
ungdomsdemokratiet. Det anbefales at det er to medlemmer med personlige 
varamedlemmer oppnevnt på bakgrunn av særlig faglig kompetanse 
(statsvitenskap/valgfaglig kompetanse og IT/informasjonssikkerhet), 

Oppnevning 
Det er et spørsmål om Kirkerådet selv skal oppnevne internettvalgstyret, eller gi 
direktøren fullmakt til å gjøre det. Det at kirkevalg er et spørsmål med stor politisk 
interesse, og at internettvalgstyret har mulighet til å avlyse det digitale 
forhåndsvalget, tilsier at Kirkerådet selv bør gjøre oppnevningen. Dette tilsvarer 
valgstyrer i kommunene, som oppnevnes av kommunestyret, eller riksvalgstyret som 
utnevnes av Kongen i statsråd. På bispedømmenivå blir valgrådene oppnevnt av 
bispedømmerådene. Det vil derfor bli fremmet forslag til kandidater i møtet. 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Kirkerådet stiller med sekretærressurser for utvalget. 

Det er behov for å se på reglene for godtgjøring slik at styrer som dette kan motta 
møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste etter reglene som gjelder for Kirkerådet, 
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jf. reglement for godtgjøring til folkevalgte. Det vil også bli kostnader knyttet til 
reiser. Kostnadene til internettvalgstyret dekkes over kirkevalgets budsjett.  

 
 


