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1 Kort informasjon om forsøket
18 kommuner deltar i et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort.
Målet er å se på nye måter å sende valgkortet på, for å gjøre det lettere for
velgerne å bruke valgkortet. I tillegg fører digitale valgkort til mindre bruk av
papir og reduksjon av kostnader. Det er Valgdirektoratet som har ansvar for
forsøket.
De fleste velgerne i kommunene som er med i forsøket får valgkortet for
kommunestyre- og fylkestingsvalget digitalt i stedet for på papir i
postkassen. I begynnelsen av august får de en SMS med lenke til
valgkortet. Lenken viser til deres digitale postkasse hvis de bruker Digipost
eller e-Boks. Hvis velgeren ikke har digital postkasse får vedkommende
valgkortet på en personlig side på valg.no.
Velgere som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det
offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får valgkortet på
papir via brevpost.
Kommuner som deltar i forsøket:
Bergen, Bodø, Fredrikstad, Færder, Gjøvik, Gloppen, Grimstad, Hamar, Hå,
Lillesand, Skaun, Skien, Stjørdal, Tromsø, Ulstein, Vadsø, Vanylven og
Vågan.

2 Slik bruker velgeren valgkortet
Velgeren får en SMS med en lenke. Denne lenken fører velgeren til
pålogging for ID-porten. Når velgeren har logget seg på kommer
vedkommende automatisk til valgkortet sitt. Velgeren kan enten ta et bilde
av dette, eller logge seg på i valglokalet.
Velgere som tar bilde må påse at de får med strekkoden som finnes på
valgkortet. Det er denne valgmedarbeiderne trenger.

Veiledning av velgere med digitale valgkort
Er du stemmemottaker eller valgmedarbeider i et valglokale, kan du oppleve at det
kommer velgere for å avlegge sin stemme som er manntallsført i en av
forsøkskommunene listet opp over. Noen av disse velgerne kan ha behov for ekstra
bistand i forbindelse med bruken av det digitale valgkortet. Under skisserer vi
hvordan du best kan ta imot velgere med digitale valgkort.
Velger med digitalt valgkort
Alle mottakere av digitale valgkort har mottatt en SMS på sin mobiltelefon med lenke
til det digitale valgkortet. I tillegg vil valgkortet være tilgjengelig for alle som er med i
forsøket på valg.no, uavhengig av digital postkasseleverandør.
1. Be velger finne SMS med lenke til valgkort og trykke på lenke
2. Be velger om å logge på id-porten
3. Be velger trykke på valgkortfilen for å åpne valgkortet
Strekkoden på det digitale valgkortet kan skannes med alle typer håndskannere,
akkurat på samme måte som man skanner strekkoden på et papirvalgkort. Ved
avlesning av strekkode kommer velger opp i manntallet i EVA.
På valg.no kan du laste ned en plakat som viser hvordan velger skal bruke sitt
digitale valgkort. Plakaten kan for eksempel henges opp i valglokalet ved behov.

Når stemmegivningen må tas imot i konvolutt
Når stemmegivningen til en velger med digitalt valgkort må tas imot i konvolutt, følger
stemmemottaker vanlig rutine med enten å skrive ut valgkortet til velger fra EVA eller
fylle ut et blankt valgkort. Valgkortet legges som vanlig ytterst i omslagskonvolutten,
slik at velger kan identifiseres gjennom vinduet på omslagskonvolutten.
Det digitale valgkortet er ikke tilpasset omslagskonvolutten på samme måte som
papirversjonen av valgkortet. Har velger med seg en utskrift av det digitale valgkortet
må du som stemmemottaker skrive ut eller fylle ut et nytt valgkort tilpasset
omslagskonvolutten. Du må også skrive ut eller fylle ut et nytt valgkort hvis velger
ikke har med, eller ikke får tilgang til, sitt digitale valgkort. Dette er likt som i alle
andre tilfeller der stemmegivningen må mottas i konvolutt og velger ikke har med seg
papirvalgkortet.

