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Protokoll fra internettvalgstyret 21. januar 2022 

Dato:   21. januar 2022 
Tid:   10:00–15:00 
Sted:  Kirkens hus, Rådhusgata 1–3, Oslo. Møtet ble avholdt som et 

hybrid fjernmøte. 
 
Til stede fysisk: Iselin Vistekleiven (leder), Gunnar Winther, Thomas Raadin 

Iversen, Kristian Gjøsteen og Erling Birkedal (vara). 
 
Til stede digitalt: Lisa-Marie Måseidvåg Selvik, Håvard Raddum (vara), Anna 

Riksaasen (vara) og Eilev Hegstad (vara). 
 
Andre til stede: Margit Aas Onstein (Kirkerådet), Knut Vidar Hoholm (tilknyttet 

Kirkerådet), Elisa Iglesias (tilknyttet Kirkerådet), Jérôme Bacou-
Thédié (Scytl), Jordi Puiggali Allepuz (Scytl) og Andreas 
Henriksen Aarflot (Kirkerådet). 

 

ISV 1/22 Valg av nestleder 
 
Internettvalgstyret velger i henhold til regelverket sin egen nestleder. Valget ble 
gjennomført skriftlig. 
 
Vedtak 

Gunnar Winter ble valgt til nestleder i internettvalgstyret. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

ISV 2/22 Orienteringssaker 
 
2.1 Informasjon om digital forhåndsstemming og prosjektet   
 
Margit Aas Onstein, prosjektleder for kirkevalget 2023, orienterte om bakgrunnen for 
vedtaket om å åpne for digital forhåndsstemming ved de kirkelige valgene, 
Kirkerådets organisering av arbeidet med valg og digital forhåndsstemming og 
hvordan de ulike digitale systemene henger sammen.  
 
Knut Vidar Hoholm, prosjektleder for  digital forhåndsstemming 2023, orienterte 
nærmere om mål og tidsplan for prosjektet for digitalt forhåndsstemming 2023 samt 
gjennomført risikoanalyse og vurdering av personvernkonsekvenser.  
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Internettvalgstyret drøftet erfaringer fra digitale valg benyttet ved offentlige valg 
gjennom forsøksordninger i Norge i 2011 og 2013, samt erfaringer fra Estland. 
 
2.2 Presentasjon av system for digital forhåndsstemming fra leverandøren 
Scytl 
 
Kirkerådet har inngått avtale med Scytl om å levere en digital løsning for 
forhåndsstemming. Jérôme Bacou-Thédié og Jordi Puiggali Allepuz fra Scytl 
presenterte systemet for internettvalgstyret. Presentasjonen fokuserte på 
velgeropplevelsen samt sikkerheten i systemet. Det ble gjennomgått hvordan 
velgeren skal autentisere seg i systemet, hvordan sikkerhet og personvern er 
ivaretatt, hvordan systemet sikrer at valgresultatet blir riktig og hvordan man kan 
verifisere at prosessen går riktig for seg.  
 
2.3 Informasjon om rollen til internettvalgstyret 
 
Andreas Henriksen Aarflot, seniorrådgiver i juridisk avdeling i Kirkerådet, innledet om 
ansvaret til de ulike valgorganene i kirkevalget og om internettvalgstyrets rolle. 
Internettvalgstyret skal i henhold til reglene påse at internettstemmegivningen og 
opptelling av internettstemmene skjer i henhold til regelverket, sørge for at 
kryptografiske nøkler behandles forsvarlig, sørge for dekryptering og opptelling av 
stemmer og undertegne protokoll. Videre er det fastsatt at internettvalgstyret kan, 
dersom en hendelse inntreffer som kan medføre at valget ikke kan gjennomføres i 
samsvar med regelverket, bestemme at velgerne ikke skal kunne avgi stemme over 
internett. Dersom det treffes slikt vedtak og det på dette tidspunktet er avgitt 
internettstemmer, tar internettvalgstyret stilling til om disse skal forkastes.  
 
Vedtak 
 
Internettvalgstyret tok orienteringssakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

ISV 3/22 Møteplan og praktisk informasjon 
 
Sekretariatet hadde i samråd med leder lagt frem et forslag til en møteplan for 
internettvalgstyret. Internettvalgstyret vil selv kunne vedta endringer i møteplanen 
ved behov. 
 
Vedtak 
Internettvalgstyret fastsatte følgende møteplan for perioden 2022–2023: 
- Torsdag 5. mai 2020 kl. 10:00–12:00. Digitalt møte. 

- Onsdag 19. oktober kl. 09:30–14:30. Fysisk møte. 

- Fredag 16. desember 2022 kl. 10:00–12:00. Digitalt møte 

- Mandag 6. mars 2023 kl. 10:00–14:00. Fysisk møte. 

- Mandag 12. juni 2023 kl. 10:00–12:00. Digitalt møte. 

- Fredag 4. august 2023 kl. 09:00–16:00. Fysisk møte. 

- Fredag 11. august 2023 kl. 10:00–11:30. Digitalt møte. 

- Fredag 18. august 2023 kl. 10:00–11:30. Digitalt møte. 

- Fredag 25. august 2023 kl. 10:00–11:30. Digitalt møte. 

- Fredag 1. september 2023 kl. 10:00–11:30. Digitalt møte. 
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- Torsdag 7. september 2023 kl. 09:00–18:00. Fysisk møte. 

- Onsdag 20. september 2023 kl. 10:00–12:00. Digitalt møte. 

- Tirsdag 21. november 2023 kl. 14:00-18:00. Fysisk møte. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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