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Sammendrag 

 
 
Bakgrunn og problemstilling 
 
I de senere år er det registrert en gryende ”krise” i de vestlige representative demokratiene, og 
spesielt ille er det i det lokale representative demokratiet. I mange kommuner i Norge er det 
registrert fall i valgdeltakelse, mangelfull oppslutning om de politiske partiene, redusert ønske 
om å stå på valglister og hyppig utskifting av folkevalgte. I våre undersøkelser av Larvik 
kommune fremkommer ikke klare indikasjoner på at kommunen representerer noe unntak i så 
henseende.  
 
I takt med den teknologiske utviklingen er det håpet at informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT) kan fremstå som en redningsplanke og blåse liv i 
lokaldemokratiet. Flere land har i de siste årene derfor gjennomført en rekke interessante 
forsøk på å benytte IKT til demokratiske formål. Siste ut var England som i mai 2002 testet ut 
38 ulike IKT applikasjoner ved lokalvalget i 32 forskjellige valgdistrikt. Noen av tiltak har hatt  
suksess, mens andre igjen har vært mislykket. Kunnskap og erfaringer om disse og andre 
"piloter" kan gi oss viktig styringsinformasjon om hvordan vi kan videreutvikle lokaldemokratiet i 
Norge. 
 
Hensikt med rapporten  
Hensikten med rapporten er på den ene siden å teste ut teoretisk fundamenterte kategorier for 
sortering av demokrati- og forvaltningsteknologi. På den andre siden er meningen å presentere 
et grunnlagsdokument for Larvik kommunes arbeid med å utvikle lokaldemokratiet med bruk av 
IKT.  
 
Innhold 
Rapporten er delt i 4 hoveddeler. I første del presenteres en oversikt over noen sentrale 
utfordringer for lokaldemokratiet. I del  to presenteres det som blir betegnet som det e-
demokratiske ”mulighetsrommet”. Mulighetsrommet er en samlet oversikt over IKT som kan 
tenkes å fremme demokratiske målsettinger. Totalt viser oversikten 77 ulike tiltak eller 
muligheter hvor IKT i dag på en eller annen måte benyttes til å fremme demokratiske 
målsettinger. Tiltakene er delt i 3 faser, herunder en samfunnsfase, en politikkfase og en 
administrasjonsfase. Hver fase har noe ulik funksjon i det lokale demokratiet, men griper også 
inn i hverandre i forskjellige sammenhenger. I del tre presenteres studiet av Larvik kommune, 
og i rapportens fjerde og siste del forsøker vi å si noe om en mulig utvikling av lokaldemokratiet 
i Larvik kommune med bruk av IKT.  
 
Sammendrag av funnene i Larvik kommune 
Av de totalt 77 tiltakene fremsatt i rapporten, har Larvik kommune iverksatt 10 tiltak, 17 tiltak er 
delvis iverksatt, mens 50 tiltak ikke er benyttet. Selv om det må tas visse forbehold ved enkelte 
tiltak, tegner dette et bilde av Larvik kommunes bruk av IKT til å fremme demokratiske 
målsettinger. Kommunen har iverksatt mange gode tiltak, og har under utvikling enda flere, 
men det store antallet tiltak som ikke er iverksatt viser at utviklingsmulighetene er store.  
 
I kakediagrammet under forsøker vi å visualisere i prosent hvor langt Larvik er kommet målt 
opp mot det totale mulighetsrommet (alle tiltakene i rapporten). Som diagrammet viser har 
Larvik iverksatt 13 % av tiltakene, mens om lag 22 % delvis er iverksatt. Av de totalt 77 tiltakene 
har Larvik ikke iverksatt ca 65 %. Fremstillingen er selvsagt en sterk forenkling, og for eksempel 
gir ikke diagrammet en vurdering av hvor "viktige" de ulike tiltakene er. I kapittel 3 og 4 
fremstilles imidlertid undersøkelsen og våre vurderingen i noe mer i detalj.  
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Figur 1 Grad av utnyttelse totalt i prosent i Larvik kommune 
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Dersom vi ser på bruken av IKT i de ulike fasene, fordeler dette seg som følger. Merk at tallene 
angir faktiske tall på tiltak:  
 
  
Figur 2  Grafisk fremstilling av  utnyttelse fordelt på fasene 
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Samfunnsinformasjon og kommunikasjon 
I Samfunnsfasen har Larvik kommune mye og til dels bra informasjon tilgjengelig for borgerne, 
men mangler flere tiltak både hva angår informasjon og toveis kommunikasjon.  Av totalt 23 
tiltak skissert i mulighetsrommet i denne fasen, har kommunen iverksatt 4 helt og 6 delvis. 13 
tiltak er ikke tatt i bruk. Det er kanskje særlig mulighetene med IKT til toveis kommunikasjon 
mellom borgerne og kommunen som er minst utviklet. Numrene til venstre i tabellen refererer til 
de samme numrene som i de enkelte avsnittene i rapporten. Det er derfor mulig å slå opp i 
rapporten for å se på de enkelte tiltakene i detalj. Følgende liste viser dette i noe mer detalj:  
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Tiltak nr Tiltak  Ja Noe Nei 

 
1.1 

 
Informasjon 

1.1.1 Generell informasjon   X  
1.1.2 Kommunale politiker 

presentasjoner 
X   

1.1.3 Politiske registre og oversikter over interesse 
organisasjoner 

X   

1.1.4 Stimulere sosiale nettverk med informasjon  X   
1.1.5 Elektroniske abonnement   X 
1.1.6 Interaktivt innsyn   X 
1.1.7 Selvbetjening  X  
1.1.8 Direkte overførte komité- og 

kommunestyredebatter 
  X 

1.1.9 Politisk radio, mm   X 
1.1.10 Intelligente agenter   X 
1.1.11 Den virtuelle kommunen   X 
 
1.2 

 
Kommunikasjon 
 

1.2.1 Innbyggerinitiativ   X 
1.2.2 Online petisjon   X 
1.2.3 e- post til politikere X   
1.2.4 Telefaks og online telefaks  X  
1.2.5 Generelle debattsider   X 
1.2.6 ”Chat”   X 
1.2.7 Klagesystemer X   
1.2.8 Mobilisering og nett aktivisme   X 
11.2.9 Web- og videoKonferanser   X 
1.2.10 Telefon konferanser   X 
1.2.11 Nettkafeee  X  
1.2.12 ”Consumer Democracy”  i form av IKT løsninger  X  

 
 
 
 
Politisk informasjon og kommunikasjon 
I Politikkfasen har Larvik kommune iverksatt 4 av totalt 32 IKT tiltak.  5 tiltak er delvis utnyttet, 
mens 23 tiltak ikke er realisert. Også i denne fasen ser vi samlet at Larvik har et potensiale for å 
utnytte IKT til å realisere demokratiske målsettinger.  Felles for tiltakene i Politikkfasen er at 
tiltakene er såkalt "kontrollerte", dvs. at politikerne og det politiske systemet i kommunen selv 
aktivt kan bestemme i hvilken grad, og på hvilken måte, borgerne skal få informasjon og kunne 
delta i lokaldemokratiet. Følgende liste viser dette i noe mer detalj:  
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Tiltak nr Tiltak  Ja Noe Nei 

 
2.1 

 
Den enkelte politiker og partier 
 

2.1.1 Partipolitiske hjemmesider X   
2.1.2 Individuelle politiske hjemmesider   X 
2.1.3 Private elektroniske "høringer" (valgkretsforum)   X 
2.1.4 Online politisk kampanjer   X 
2.1.5 Politikerkompasset    X 
 
2.2 

 
Komiteer, kommunestyret, formannskap og ordfører 
 

2.2.1 Lokale folkeavstemminger   X 
2.2.2 Elektroniske høringer   X  
2.2.3 Elektronisk ”borgerjury”   X 
2.2.4 Temasider på nettet X   
2.2.5 Online policyforum   X 
2.2.6 Digitalt -TV  og dialoger (teledemokrati)   X 
2.2.7 Politiske analyseverktøy og beslutnings 

støttesystemer (BSS) 
X   

2.2.8 e- støttesystemer for politikere  X  
2.2.9 Møteromsteknologi  X  
2.2.10 Electronic Town Hall (ETH)   X 
2.2.11 Direktevalg på ordfører   X 
 
2.3 

 
Valg og Valgstyret 

   

 
2.3.1 

 
Valg og valgsystemer 
 

2.3.1.1 Bruk av IKT ved personvalg til stortings-, 
fylkestings-, og kommunestyre 

X   

2.3.1.2 Proxy voting (stedfortreder)   X 
2.3.1.3 Elektronisk telling av stemmeseddelen   X 
2.3.1.4 Elektronisk oppdatering av stemme-registeret   X 
2.3.1.5 Elektronisk  valginformasjon  X  
2.3.1.6 Geografiske informasjonssystemer  X  
2.3.1.7 Fleksible valgtidspunkt   X 
2.3.1.8 Andre aktiviteter ved avstemming   X 
 
2.3.2 

 
Kanaler (Multi-channel electronic 
voteing) 
 

2.3.2.1 Elektronisk valgurne og valglokaler   X 
2.3.2.2 Mobile valgkiosker   X 
2.3.2.3 Internettavstemming   X 
2.3.2.4 SMS avstemming   X 
2.3.2.5 Telefonavstemming   X 
2.3.2.6 Avstemming på Digitalt -TV og WebTV   X 
2.3.2.7 Avstemming hos kommi-sjonær (Lotto 

avstemming) 
  X 

2.3.2.8 Minibank – avstemming   X 
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Administrativ informasjon og kommunikasjon 
Dersom vi ser hele Administrasjonsfasen under et, skisseres det i mulighetsrommet 22 IKT 
tiltak.  Av disse tiltakene har Larvik kommune iverksatt 2 tiltak og  6 tiltak er delvis benyttet. 14 
tiltak er ikke iverksatt.  Følgende oversikt viser funnene i noe mer detalj:  
 

 
 

Tiltak nr Tiltak  Ja Noe Nei 

 
3.1 

 
Generell informasjon  

3.1.1 Generell informasjon om beslutninger og policy X   
3.1.2 Online pressemeldinger  X  
3.1.3 Digitalt medborgerskap  X  
3.1.4 Digital identitet   X 
3.1.5 Online borger- og brukerundersøkelser  

 
  X 

 
3.2 

 
Åpenhets- og innsynsteknologi 
 

3.2.1 Elektroniske postjournaler (EPJ) X   
3.2.2 Elektroniske arkiv   X 
3.2.3 Online skjema  X  
3.2.4 Kvalitetstiltak  X  
3.2.5 Sjekkliste for god og åpen saksbehandling   X 
3.2.6 Utvalgskriterier for publisering   X 
3.2.7 Automatisk kunngjøring   X 
3.2.8 Serviceerklæring om ”Publiseringsplikt”   X 
3.2.9 Originale dokumenter på nett  X  
3.2.10 Systemoffentlighet   X 
3.2.11 Forenklet presentasjon  X  
  
 
3.4 

 
Sikkerhetsteknologi 
 

3.4.1 PIN – kode og passord   X 
3.4.2 Smartkort   X 
3.4.3 Kryptering   X 
3.4.4 Personsertifikat og sertifiseringssenter   X 
3.4.5 Digital signatu   X 
3.4.6 Bio-ID   X 
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Sammendrag av anbefalinger 
Anbefalingene fremsettes i tre hovedkategorier i rapporten. Den første kategorien omhandler  
10 generelle råd ved implementering og bruk av IKT i demokratiøyemed. Deretter fremsettes 
konkrete tiltak på kort og lang sikt. Følgene oppsummerer våre anbefalinger:  
 
10 generelle råd 
1. Annonser alle møter online på en systematisk og pålitelig måte  
2. Sett en "Demokratiknapp" på toppen av kommunens hjemmesider  
3. Implementere "servicedemokrati 
4. Støtt det lokale representative demokratiet 
5. Benytt IKT til å få råd fra folket 
6. Benytt mulighetene som ligger i to-veis kommunikasjon over Internett 
7. Arranger online konsultasjoner 
8. Utvikle og kunngjør e-demokrati "lover" eller serviceerklæringer 
9. Lær politikere og administrasjon om muligheter og begrensinger ved bruk av IKT 
10. Eksperimenter, og del systemer og erfaringer med andre 
 
Tiltak på kort sikt  
Følgende konkrete tiltak anbefales på kort sikt, dvs før 15. september 2003. Tiltakene viser 
med tall og navn til  fremstillingen i mulighetsrommet.  

Samfunnsinformasjon og kommunikasjon 
Informasjon 
1.1.2   Kommunale politiker presentasjoner 
1.1.4  Stimuler sosiale nettverk med informasjon 
1.1.5 Elektronisk abonnement 
Kommunikasjon 
1.2. 2 Petisjon 
1.2. 5 Generelle debattsider 

 
Politisk informasjon og kommunikasjon 
Den enkelte politiker og partier 
2.1.1 Individuelle politiske hjemmesider 
2.1.5 Politikerkompass 
Komiteer, kommunestyre, formannskapet og ordfører 
2.2.2 Elektroniske høringer 
2.2.3 Elektronisk borgerjury 
2.2.4 Temasider på nettet 
2.2.7 Politiske styringsverktøy og beslutningsstøttesystemer (BSS) 
Valg og valgsystemer 
2.3.1.4 Elektronisk oppdatering av valgregisteret 
2.3.1.5  Elektronisk valginformasjon 
2.3.1.6 Geografiske informasjonssystemer 
2.3.1.8  Andre aktiviteter ved valg 
2.3.2.1  Elektronisk valgurne og valglokale 

 
Administrativ informasjon og kommunikasjon 
Generell informasjon 
3.1.3 Digitalt medborgerskap 
3.1.5 Online borger- og brukerundersøkelser 
Åpenhet og innsynsteknologi 
3.2.6 Utvalgskriterier for publisering 
3.2.8 Serviceerklæring om "publiseringsplikt" 
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Tiltak på lang sikt 
Følgende konkrete tiltak anbefales på lang sikt, dvs innen utgangen av 2004: 

Samfunnsinformasjon og kommunikasjon 
Informasjon 
1.1.6 Interaktivt innsyn 
1.1.10 Intelligente agenter 
1.1.11 Den virtuelle kommunen 
Kommunikasjon 
1.2.9 Web- og videokonferanser 
1.2.12 Consumer Democracy 
 
Politisk informasjon og kommunikasjon 
Den enkelte politiker og partier 
2.1.3 Private elektroniske "høringer" (valgkretsforum) 
Komiteer, kommunestyre, formannskapet og ordfører 
2.2.5 Online policyforum 
2.2.6 Digitalt- TV og dialoger (teledemokrati) 
2.2.10 "Electronic Town Hall" (ETH) 
Valg og valgsystemer 
2.3.2.2 Mobile valgkiosker 
2.3.2.3 Internettavstemming 
2.3.2.4 SMS - avstemming 
2.3.2.5 Telefonavstemming 

 
Administrativ informasjon og kommunikasjon 
Generell Informasjon 
3.1.4 Digital identitet 
Åpenhet og innsynsteknologi 
3.2. 2 Elektronisk arkiv 
3.2.10  Systemoffentlighet 
Sikkerhet 
3.3.2 Smartkort 
3.4.5 Digital signatur 
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Kapittel 

1 
 
 
 

Innledning 

Bakgrunn og problemstilling 

I de senere år er det registrert en gryende ”krise” i de vestlige representative demokratiene. Det 
er blant annet vist til fallende valgdeltakelse, mangelfull oppslutning om de politiske partiene, 
svekkelse av borgerrollen, fallende tillit til politikere, politikerforakt, redusert autonomi, osv. 
(Crozier 1975, Stoker 1996, Heeks 1999, Holmberg 1999, Norris 1999). På den 
lokaldemokratiske arena har dette særlig gitt seg utslag i fallende valgdeltakelse, apati, redusert 
ønske om å stå på valglister, hyppig utskifting av folkevalgte, svekket partilojalitet, tillitssvikt, mv. 
(Hansen 1995, Offerdal og Aars 2000, Pettersen og Rose 2000, Rose 2000).  
 
Nå er det viktig å ikke overdrive kritikken av det lokale representative demokratiet; 
vanskelighetene eller ”krisen” i kommunene er omdiskutert (Rose og Pettersen 2000, Rattsø og 
Sørensen 1997, Hansen 1995). Offerdal og Aars har for eksempel vist at det kan være et stort 
potensiale for deltagelse: ”Mange oppgir at de kunne tenke seg å påta seg kommunale verv 
dersom de ble forespurt, og interessen for lokalpolitikken synes å øke i befolkningen” (Rose & 
Skare 1996). Utfordringene ser ut til å være ”å fange opp det engasjementet som finnes, 
snarere enn å vekke en likegyldig befolkning til aktivitet” (2000:12).  
 
I lys av dette er det argumentert for å bruke Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
som er verktøy for å reparere eller gjenreise demokratiet. Det er særlig fokusert på at IKT kan 
bidra med enklere og hurtigere tilgang på informasjon, mer åpenhet, deliberasjon, elektroniske 
avstemminger, bedre kontroll og oversikt over politiske argumenter, økt kontakt mellom 
innbyggerne og de folkevalgte, økt engasjement, osv. Særlig kjenner vi igjen argumentet om at 
Internett kan gi innbyggerne økt kontroll med ”Informasjonsdietten”, økt kollektiv deltakelse i 
politiske handlinger og mer innflytelse i politikken. Utviklingen vil, er det hevdet, vinne velgeren 
tilbake ved mer deltakelse i flere saker. Dessuten antas det at medias tradisjonelle 
”informasjonsmonopol” eller ”ban on replies” vil bli utfordret (Sejersted 1997, Tsagarousianou 
1998).  
 
Argumentene understøttes av en nærmest eksplosiv vekst i omfanget og bruken av IKT. I følge 
Norsk Gallup har i dag 2.517.000 personer tilgang til Internettet. På en måned brukte 2,042 
millioner eller 55% av befolkningen over 13 år Internettet (Norsk Gallup 2001). Tilsvarende er 
mobiltelefonen - livets koordinator - i bruk av mer enn 80% av den voksne befolkningen (Frønes 
2002). Dette har naturligvis ulike regjeringer tatt tak i og ”Handlingsplanen for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi”1  - eNorge - er et sentralt slik initiativ (NHD 2000). Selv om det er 
ulike oppfatninger knyttet til denne typen planer, er det stor enighet i litteraturen om at IKT 
påvirker demokratiet (Elgesem 1999, Jensen 2000, Heeks 1999, Hacker & Dijk 2000, Fortaine 
2001, Tsagarousianou 1998, Stoker 1996, Sejersted 1997, Rattsø og Sørensen 1997, Loader 
1997 og 1998, Bellamy & Taylor 1998, KS 1996). 
 
Flere land har de siste årene gjennomført en rekke interessante forsøk på å benytte IKT til 
demokratiske formål. Siste ut var England som i mai 2002 testet ut 38 IKT applikasjoner ved 
valget i 32 valgdistrikt. Noen av tiltak har hatt suksess, mens andre igjen har vært mislykket. 

                                                      
1 Planen, som ble presentert første gang sommeren 2000, er roterende og oppdateres hvert halvår. Idéene er grunnlagt 
på rammeverket i EU s e-Europa 2002 Action Plan og omfatter over 150 tiltak fordelt på en rekke satsingsområder. 
Andre ”politiske føringer” er Den norske IT-veien Bit for bit (AAD 1996), Byggesteiner for kommunal IT-politikk (KS 1996), 
Et enklere Norge (AAD 1999), Strategi for døgnåpen forvaltning (AAD 2001). Fornyelsesprogrammet (AAD 2001) 
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Kunnskap om disse ”pilotene” og erfaringer fra myndigheter som har vært med i utviklingen, 
kan gi oss viktig styringsinformasjon om hvordan vi kan benytte IKT til å videreutvikle 
lokaldemokratiet i Norge.  
 

Hensikt med rapporten 

Hensikten med rapporten er på den ene siden å teste ut teoretisk fundamenterte kategorier for 
sortering av demokrati- og forvaltningsteknologi.  På den andre siden er meningen å presentere 
et grunnlagsdokument for Larvik kommunes arbeid med å utvikle lokaldemokratiet gjennom 
IKT. I forlengelse av kartleggingen og kategoriseringen er det utviklet og gjennomført en 
undersøkelse av Larvik kommunes arbeid med demokrati- og forvaltningsteknologi. Rapporten 
har som hensikt å presenterer en vurdering av eksisterende tiltak, samt fremme  forslag til nye 
tiltak som kan inngå i en elektronisk demokrati satsning. På denne måten forsøker rapporten å 
lage en demokratisk IKT profil over Larvik kommune.  
 
Ser vi fremover er det et ønske om at denne kartleggingen kan bidra til å realisere flere av 
tiltakene med IKT og demokrati på pilotbasis. Dermed kan Larvik kommune bygge opp 
erfaringer og kompetanse som vil kunne sette kommunen i førersetet når det gjelder elektronisk 
demokrati. Erfaringene fra slike piloter vil også gi viktig styringsinformasjon til myndighetene og 
andre kommuner som ønsker å delta i utviklingen av lokaldemokratiet.  
 

Oversikt over rapporten 

Rapporten er delt i 4 hoveddeler. I første del presenteres bakgrunn, hensikt med rapporten 
samt en oversikt over noen sentrale utfordringer. I del  to presenteres det som blir betegnet 
som det elektroniske demokratiske ”mulighetsrommet”. Samlet presenteres 77 tiltak. I del tre 
presenteres studiet av Larvik kommune, og i rapportes fjerde og siste del fremsettes noen 
konkrete forslag til en mulig utvikling av lokaldemokratiet i Larvik kommune på kort og lang sikt. 
Rapporten holder i denne delen funnene fra undersøkelsen i Larvik opp mot det demokratiske 
mulighetsrommet slik det kommer til uttrykk i rapportens del to.  

Avgrensing 

Fokus i rapporten er primært det lokale "politiske" demokratiet, dvs. at borgerne, politikere og 
kommuneadministrasjonen vies mest oppmerksomhet. Imidlertid er demokrati mer enn dette, 
og vi har i mindre grad fokusert på for eksempel demokrati på arbeidsplassen/ 
bedriftsdemokrati, skoledemokrati, osv. Avgrensingen betyr ikke at disse elementene utelates 
helt. For eksempel gis det konkrete eksempler i rapporten på valg av representanter til styre i 
Telenor. Hovedpoenget er likevel at denne formen for demokrati behandles på en mer  
indirekte måte. Noe forenklet betyr det at de fleste tiltak som skisseres i rapporten også med 
fordel kan benyttes på andre demokratiske arenaer enn kommunen.  

Undersøkelsen av Larvik er begrenset til søk på Internett og samtaler med enkelte aktører i og 
utenfor kommunen. Det er ikke gjennomført en detaljert analyse av materialet og avgrensingen 
skyldes primært at ressursene vi har hatt til disposisjon er begrenset. Det er heller ikke satt 
"prislapp" på de enkelte tiltakene. Vi har vektlagt å gå i bredden, samt fremvise konkrete 
eksempler med referanser til de ulike tiltakene.  

Det er videre viktig å være klar over at denne rapporten utgjør en av totalt 3 rapporter som 
Universitetet i Oslo gjennomfører for Larvik kommune. De andre rapportene omhandler kvalitet 
og kvalitetskriterier for nettsteder, og politikerundersøkelse der vi undersøker politikernes 
oppfatninger, kunnskap og bruk av IKT. Undersøkelsene henger sammen på flere vesentlige 
områder, og for å få et overblikk over status i Larvik kommune i dag, og veien vider, bør 
delrapportene sees på samlet. 
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Litt nærmere om mulighetsrommet.  

Mulighetsrommet er en samlet oversikt over IKT som kan tenkes å fremme demokratiske 
målsettinger. Totalt viser oversikten 77 ulike tiltak eller muligheter hvor IKT i dag på en eller 
annen måte benyttes til å fremme demokratiske målsettinger. Mulighetsrommet er basert på en 
gjennomgang av relevant litteratur på området e – demokrati. I tillegg er noe i overkant av 400 
ulike web steder om e-demokrati rundt om i verden analysert og kategorisert. 

Utvalgskriterier 

For at et tiltak skal med i rapporten er det lagt til grunn enkelte utvalgskriterier. For det første er 
det på generell basis vurdert hvor langt et tiltak er kommet i teoretisk utvikling, dvs hvor 
gjennomarbeidet tiltaket faktisk er; om det finnes relevante utredninger, litteratur og forskning 
tilknyttet  initiativene. Hovedmotivet for en slik "siling" er å forsøke å skille rene ideer og ferniss 
fra tiltak med mer substans. For det andre har vi lagt vekt på den tekniske utviklingen, dvs at vi 
har vurdert om det finnes utkast til eller er implementert faktiske tekniske løsninger på tiltakene. 
Dette har bakgrunn i to forhold. For det første er det enklere og billigere med gjenbruk av 
eksisterende tiltak, enn selv å gjennomføre systemutviklingen. For det andre er det normalt 
gjort tilgjengelig testrapporter og evalueringer når tiltak er prøvd ut i praksis. Dette gir oss et 
grunnlag for å vurdere muligheter og begrensinger med de ulike tiltakene. Dessuten gjør dette 
utvalgskriteriet det mulig å vise til konkrete eksempler og gi referanser for ytterligere studier. 
Samlet gir den teoretiske og tekniske vurderingen grunnlag for å vurdere om tiltakene på 
generell basis virker gjennomførbare i praksis, spesielt sett opp mot lokale forhold, økonomi og 
lovgivning i Norge. Vi har imidlertid vektlagt å gjøre mulighetsrommet så ”stort” som mulig, dvs 
at vi i utgangspunktet velger bort så få tiltak som mulig.   
 

Form 

For de fleste tiltakene er det gitt ett eller flere eksempel på bruk. Eksemplene er uthevet i 
blokksitat (grå bokser) og inneholder linker og referanser til relevant litteratur og nettsteder. På 
den måten blir det lettere å finne frem i ”jungelen” av tiltak som i dag florerer i litteraturen og på 
Internett. Rapporten er således tenkt benyttet "interaktivt", dvs. at man ved å lese den skal 
kunne  slå opp  videre for å studere et eller flere tiltak nøyere.  
 

Modell og innhold 

Som grunnlag for presentasjonen er det tatt utgangspunkt i en klassisk input --> prosess -> 
output modell. (IPO-modell). I mulighetsrommet kommer dette til uttrykk som tre faser som 
samlet utgjør et slags politisk kontinuum, eller et sammenhengende hele. Den første fasen er 
samfunnsfasen, som i hovedsak beskriver folkets mulighet til å fremsette krav og støtte mellom 
og ved valg. Dette er "input" i modellen. Den andre fasen er politikkfasen, som omhandler det 
politiske systemet spesielt, dvs representanter, kommunestyre, komiteer, formannskap,  
ordfører samt valg og valgsystemer. Dette betegnes "withinputs". Den tredje fasen er 
administrasjonsfasen, som betegner iverksetting og kontroll av beslutninger (vedtak) og 
retningslinjer (policy). Samlet utgjør de tre delene i administrasjonsfasen støtte til modellens 
"output".     

For hver fase er det tilknyttet IKT som på ulike måter synes egnet til å fremme demokratiske 
målsettinger. De enkelte tiltakene er under hver fase koblet til de fire hovedaktørene folket, 
politikere, administrasjon og valgstyre.  Følgende modell viser IPO-modellen og et oversikt over 
antall tiltak i de ulike fasene i mulightsrommet: 
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Figur 3  Prosessmodell og mulighetsrommet  
 
 

FOLKET:
Informasjon :11 IKT tiltak
Kommunikasjon:12  IKT tiltak

POLITIKER OG PARTIENE:  (5 IKT tiltak)
POLITISK ORGANISASJON:  (11 IKT tiltak)
VALGSTYRET: (16 IKT tiltak)

GENERELL
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(5 IKT tiltak)
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• Krav
• Støtte

Administrasjonsfasen

Output
• Beslutninger (vedtak)
• Retningslinjer (policy)

Feedback

 

 

 

Samfunnsinformasjon og kommunikasjon  

I boksen til venstre er Samfunnsfasen. Et hovedmål i denne fasen er at UfolketU kan fremme ulike 
krav, og eventuelt gi støtte eller ikke til politiske prosesser og aktører (partier, enkeltpersoner). 
Begge disse forholdene forutsetter at borgerne både får tilgang til opplysning om forestående 
hendelser (informasjon) og muligheter til å initiere en sak, gi støtte eller ta til motmæle 
(kommunikasjon). I mulighetsrommet presenteres 23 tiltak som søker å støtte opp omkring 
disse to viktige funksjonene i demokratiet. 11 tiltak omhandler informasjon til borgeren, mens 12 
tiltak fremstiller måter å kommunisere med kommunen eller andre aktører på.  

I hvilken grad kommunen legger til rette for informasjon og kommunikasjon er avgjørende både 
for kontrollfunksjonen borgerne har i det representative demokratiet, men også for såkalte "ikke 
kontrollerbar" medvirkning, det vil si IKT systemer som muliggjør interaksjon og 
meningsutveksling mellom en eller flere aktører, og som ikke direkte er initiert av kommunen 
selv. Eksempler på det siste er folkeinitiativ, e-post til politikere, klagesystemer,  selvbetjening, 
informasjonsagenter, osv.  



 
 
Politisk informasjon og kommunikasjon  

Boksen i midten av modellen forsøker å fange opp informasjon og kommunikasjon i 
Politikkfasen.  Den beskriver i hovedsak når en sak er til behandling i de politiske organene. 
Dette er typisk utredninger, konsekvensanalyser og beslutninger og representerer modellens 
"withinputs". Kort sagt er fokus i Politikkfasen på hvordan folkeviljen i det representative 
systemet blir omdannet til vedtak og policy. Tre målsettinger er særlig sentrale i denne 
forbindelse. For det første å skape borgerinteresse og engasjement, for det andre å forenkle og 
effektivisere politikerens arbeide, og for det tredje å styrke og vitalisere prosesser i og omkring 
selve valgsituasjonen. I mulighetsrommet skisseres det  5 tiltak som konkret går på politikere og 
partier, 11 tiltak som er knyttet til kommunestyre, komiteene, formannskapet og ordfører. I 
tillegg skisseres 16 tiltak tilknyttet valg og valgstyret. Disse fordeler seg på 8 alternative typer 
valg og 8 ulike kanaler for votering. Totalt viser mulighetsrommet 32 IKT tiltak som  synes egnet 
til å  støtte  opp omkring målsettingene i Politikkfasen.  
 
Administrativ informasjon og kommunikasjon 

I blokken til høyre fremkommer Administrasjonsfasen. Her iverksettes politikken og 
hovedaktøren er kommunens administrasjon. Noe forenklet er dette enten iverksetting av 
beslutninger eller fremleggelse av en policy/ plan på et område. En viktig del av arbeidet består 
i å gjøre beslutningene og policy tilgjengelig for borgerne, lette oversikter over tjenester og 
servicetilbud, selvbetjeningssystemer, deltakelse i egne saker, mv.  

I administrasjonsfasen brytes dette ned i tre hovedtyper informasjon og kommunikasjon.  Den 
første delen omhandler tiltak som administrasjonen kan gjøre på generell basis. I den andre 
delen presenteres det som betegnes som innsyn og åpenhetsteknologi. Dette IKT systemer 
som særlig benyttes for å fremme borgernes, interessegrupper og næringslivets tilgang til det 
offentlige. Et sentralt poeng her er at dagens Offentlighetslov (innsyn for enhver) og 
Forvaltningsloven (innsyn for en part), arkivlovgivning og arkivforskrifter, mv. er basert på at den 
enkelte selv begjærer innsyn  - et system som er dyrt, tungvint og ressurskrevende. Mange 
unngår derfor å innhente beslutningsgrunnlag for den politiske samfunnsdebatten og forblir 
taus. I den tredje delen presenteres sikkerhetsteknologi som kan benyttes for å innfri lover og 
regler knyttet til elektronisk kommunikasjon generelt og valg spesielt.  

”Åpenhet i forvaltningen er blant annet nødvendig for å kunne sikre et 
tilstrekkelig høyt kunnskapsnivå i befolkningen om demokratiske prosesser, 
og for å kunne utføre demokratisk kontroll med myndighetsutøvelse” 
(Schartum 1999) 

Hva er demokrati ? 

Demokrati betyr folkestyre (demos = folk og kratos = styre). Denne måten å betrakte demokrati 
på åpner opp for ulike nynaser og modeller. Det siktes her blant annet til  
indirekte/representativt demokrat (konkurranse  og deltakerdemokrati), deliberativt demokrati,  
direkte demokrati, og i den senere tid også såkalt "Consumer Democracy" eller 
forbrukerdemokrati. Spissformulert vil en kunne hevde at ”IKT kan spennes foran mange 
ideologiske vogner”2. Det kan m.a.o ligge bestemte interesser bak argumentene om e-
demokrati. Oppmerksomhet om dette spørsmålet er viktig fordi en lett antar at bruk av IKT er 
nøytralt. Slik IKT-determinisme (Sejersted 1997) kommer klart til uttrykk i Enebakk (1999:106): 

”Vi bør ha det klart for oss at mange av de forslagene som presenteres i litteraturen 
om elektronisk demokrati, implisitt favoriserer bestemte modellpreferanser, noe som 
igjen legger føringer på hvilke teknologiske løsninger vi oppfatter som 
”demokratiske”. En bevissthet om slike problemer kan forhindre at feltet innsnevres, 
og medvirke til at alternative strategier og modeller tas med i betraktningen.”  
 

                                                      
2 Uttalt av Harald Baldersheim på seminaret ”Demokrati og elektroniske løsninger” ved Avdeling for 
forvaltningsinformatikk (AFIN), Institutt for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo 21 mars 2002. 

                          SIDE 19 AV 116                                                                     



 
 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 

I rapporten legges følgende definisjon av IKT til grunn. Definisjonen forholder seg til 
maskinell eller digital informasjon:  
 
”..bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi i vid forstand, dvs. teknologi som 
muliggjør elektronisk informasjonsutveksling og samhandling om oppgaveløsning ved hjelp 
av ulike elektronisk medier som håndterer digital informasjon i form av tekst, bilder, lyd og 
video, etc.” (AAD 2000:10)  
 
Sett fra et teknisk ståsted dreier det seg om en kompleks infrastruktur med en rekke 
applikasjoner. Sentrale bestanddeler er datamaskiner, databaser, nettverk (Internett, 
ekstranett og intranett), protokoller og medier (elektronisk post, telefoni, digitalt TV, etc.) og 
såkalt ”gruppevare”, et samlebegrep for  kommunikasjonsløsninger som understøtter 
saksgang og beslutningsprosesser. Systemene kan i stor grad kombineres, og en 
hovedbevegelse i dag er at data- og teleteknologien er i ferd med å smelte sammen i en 
teknologi (Sørgaard 1997:37).  

 
E-demokrati 

Å koble demokrati og IKT vil si å tar steg i retning av e-demokrati. I  rapporten er det valgt å 
koble de to dimensjonen sammen i følgende definisjon:  
 
”We define digital democracy as a collection of attempts to practice democracy without the 
limits of time, space and other physical conditions, using Information Communication 
Technology (ICT) or Computer-Mediated Communication (CMC) instead, as an addition, 
not replacement for traditional analogue political practices”  (Hacker & van Dijk 2000:1) 
 
Sett opp mot klassiske definisjoner av demokrati er det særlig verdt å merke seg at 
definisjonen av e-demokrati peker på en samling av forsøk på å praktisere demokrati uten 
begrensinger i tid og rom. Det er også viktig å legge merke til at definisjonen betrakter de 
elektroniske mulighetene som supplement til, og ikke erstatning av, det eksisterende 
tradisjonelle demokratiet.   
 

 
Litt nærmere om valg og valgdeltakelse 

Typer valg 

Valg kan defineres som en institusjonalisert prosedyre for utvelging av ledere, foretatt av 
noen eller alle anerkjente medlemmer av en organisasjon eller gruppe (Statsvitenskapelig 
leksikon 1997: 280). Politiske valg avholdes på ulike nivåer, og kjennetegnes av at de er 
strengt lovregulert. Lovreguleringen (Valgloven) gjelder både hvem som kan avgi stemme, 
hvem som kan velges, hvordan avstemmingen foregår, hvordan valgkretsen er inndelt, 
hvor mange representanter som velges og hvordan fordelingen av representanter skjer i 
forhold til de avgitte stemmene, osv.   

RASKT OG ENKELT: Det blir raskt og 
enkelt med elektronisk stemmegivning, 
sier Terje Gausdal. Men id-kortet må 
være på plass. (Seksjonsleder i IT-
selskapet Ephorma AS i Kristiansand, 
til Fædrelandsvennen 1. desember 
2001). 
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Normalt når vi snakker om valg mener vi forholdstallsvalg, eller proporsjonale valg, som 
gjennomføres i kommuner, fylke og ved stortingsvalg etter faste tidsperioder. I tillegg åpner 
lovgivningen opp for alternative valg som for eksempel rådgivende folkeavstemminger eller 
direktevalg på ordførere. I innstilling fra Valglovutvalgets utredning Velgere, valgordning, valgte 
(NOU 2001: 3) gjennomgås flere slike alternativer for valg og rådgivende avstemminger. 
Følgende utdrag fra innstillingen viser hovedtypene:  
 
 
 

Typer folkeavstemming 

Folkeavstemninger kan være initierte innenfor rammene av det etablerte politiske miljøet (referendum), 
eller direkte av velgerne (folkeinitiativ). Obligatoriske folkeavstemninger tilhører den første 
kategorien. Det er vanlig i flere land at forfatningen krever avstemming i bestemte saker. Obligatoriske 
folkeavstemninger innebærer at politikerne på et konstitusjonelt grunnlag er underlagt tvang (Bjørklund 1997). 
Danmark, Sveits, Irland, og Australia er eksempler på land med sperrer mot at politikerne kan foreta 
konstitusjonelle endringer uten å legge dem frem for folket. Fakultativ folkeavstemning representerer en 
frivillig variant av folkeavstemning. Vanligvis handler slike folkeavstemninger om å ratifisere ordinær 
lovgivning, og regelverket er gjerne utformet slik at et bestemt mindretall i nasjonalforsamlingen kan kreve 
folkeavstemning om en lov som er vedtatt. Danmark er igjen et eksempel på et land med slik lovgivning. 
Ytterligere et eksempel på folkeavstemninger initiert av politikerne selv, er frivillige folkeavstemninger. 
Dette er folkeavstemninger som gjelder beslutninger, eller forslag til beslutninger, som de folkevalgte legger 
frem for folket.  

Folkeinitiativ derimot er folkeavstemninger initiert av velgerne - en viss andel av befolkningen kan her 
drive gjennom et forslag til folkeavstemning. Folkeinitiativ er vanlig i Sveits og i visse delstater i USA, og kan ta 
to former; direkte og indirekte initiativ. Direkte initiativ innebærer at velgerne selv utformer temaet for en 
eventuell folkeavstemning. Indirekte initiativ innebærer at velgerne kan kreve folkeavstemning i en sak som 
allerede er behandlet i et politisk organ. Formålet kan være å få endret, eller hindret, at en lov som er blitt 
vedtatt i en folkevalgt forsamling, settes ut i livet. Innbyggerinitiativ, på den andre siden, er frikoplet fra selve 
folkeavstemningen. Her kan en viss andel av velgerne kreve at et representativt organ setter en bestemt sak 
på dagsorden, uten at dette nødvendigvis utløser en folkeavstemning.  

 
”Utvalget  går videre inn for at det bør gjennomføres forsøk med siktemål å 
øke kunnskapen om effekten av databaserte løsninger for valg ….. Teknikken 
bør kunne utvikles i skolevalgene, eller prøves ut med terminal baserte 
løsninger i valglokalene i en, eller flere, kommuner. Databaserte løsninger 
kan også tas i bruk for å lette tilgjengeligheten for nordmenn som er bosatt i 
utlandet” (NOU 2001:3) 

 
 
Det er et viktig skille mellom «kontrollerte» og «ikke-kontrollerte» folkeavstemninger (Lijhphart 
1984). En folkeavstemning er kontrollert når en regjering, et parlament eller et kommunestyre, 
alene bestemmer om den skal holdes eller ikke. Folkeinitiativ/innbyggerinitiativ er ikke 
kontrollert. Det er velgerne som setter dagsorden, i det første tilfelle kan det resultere i en 
folkeavstemning, i det andre ikke. (NOU 2001:3) 
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Kanaler og elektroniske valg 

Elektronisk votering kan skje gjennom flere kanaler, for eksempel  v.h.a. Internettavstemming, 
elektroniske valgsteder, telefon, mobiltelefon/SMS eller digitalt TV. Voteringssystemene finnes 
med andre ord i flere varianter og omfatter normalt elektroniske program/applikasjoner og 
tekniske innretninger som for eksempel PC, bærbar PC, telefon, mobiltelefon, digitalt TV, 
databaser, servere, mv. De tekniske innretningene kan kobles til et eller flere elektroniske 
nettverk, som igjen har tilgang til et lokalt eller nasjonalt dataregister (stemmeregister/manntal) 
og et registrerings- og telleregister. Borgerens berettigelse til å stemme avstemmes mot det 
elektroniske stemmeregisteret, og stemmen registreres slik at borgeren ikke kan stemme to 
eller flere ganger ved valg. Stemmen overføres sikkert til registrerings- og telleregisteret. 
Nettverkene kan enten være Internett eller et annet offentlig eller privat nett (intra- eller 
ekstranett). Sistnevnte kan være sikrere enn Internett, men teknologiske nyvinninger åpner opp 
for avstemminger på Internett.  

 

136 mulig kombinasjoner ved elektroniske valg 

I England er det utviklet et taksonomi eller modell  over de mange alternative kombinasjonene valgsystemer.  
Totalt er 136 kombinasjoner mulig i følge engelskmennene. For ytterligere innsyn i modellen anbefales 
rapporten ”In the service of democracy: a consultation paper on a policy for electronic democracy: H M 
Government at UK Online”  

Rapporten er tilgjengelig på følgende link:  http://www.edemocracy.gov.uk/ 
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Kostnader og miljø 
Tall fra NOU 2001:3 anslår utgiftene til gjennomføringen av valg i Norge alene til å ligge i 
størrelsesorden 100-120 millioner kroner. Hvor mye kommunene skal få tildelt vil avhenge av 
hvilke krav som blir stilt til omfanget av forhåndsstemmer og tilgjengelighet. Dette tilsvarer en 
økning i utgiftene på om lag 85-95 millioner kroner. Beløpet er forventet dekket inn ved at 
staten ikke lenger vil få noen utgifter til avstemming på posten, som totalt kostet om lag 128 
millioner kroner for kommune og fylkestingsvalget i 1999 (51,5 millioner) og stortings- og 
sametingsvalget (76, 5 milliner) (Ot.prp.nr.45 (2001-2002). Uansett vil gjennomføring av valg 
medfører en betydelig kostnad for de lokale valgorganisasjonene og sentrale myndigheter. 
Kostnadene kan kanskje deles inn i følgende hovedkategorier: Materiell 
(informasjonsmateriell, stemmesedler, konvolutter), Utstyr (valglokalet, valgavlukker, 
datamaskiner), Personell (valgadministrasjon, stemmemottak, opptelling). Tall fra 
Valglovutvalgets innstilling antyder at de direkte kostnader på kommunalt nivå for å motta en 
stemme ligger på 20-30 kroner. I tillegg kommer kostnader som dekkes på sentralt nivå. Tall 
fra den svenske valglovinnstillingen fra 1992 indikerer en totalkostnad pr. stemme på nærmere 
80 kroner.  
 
Innføring av ny teknologi vil kunne bidra til å redusere kostnader på mange områder. Ved å 
fjerne eller redusere behovet for stemmesedler spares kostnader til trykking. Særlig for 
kommuner som benytter optisk lesing (som krever spesiell kvalitet og nøyaktighet i trykket) 
utgjør stemmesedler en vesentlig kostnad. (NOU 2001:3 Vedlegg 2). I tillegg til de 
økonomiske sidene har valg også noen miljømessige sider som er interessante. Det trykkes i 
dag 10-20 stemmesedler for hver manntallsført velger. Dette utgjør et sted mellom 40 og 80 
millioner A4 ark. Disse skal produseres, distribueres og fjernes igjen etter valget. 
(ErgoEphorma 2002). Dessuten er synergieffektene av elektroniske valg mange. Det vil 
kanskje først og fremst være et sikrere valg, en mer fleksibel gjennomføring og muligheter for 
å gjøre tilgjengeligheten bedre. Dermed kan kanskje valgdeltakelsen gå opp. Denne måten å 
stemme på vil kanskje spesielt appellere til ungdom og føre til høyere valgdeltakelse fra denne 
gruppen. Ved implementering av elektroniske valgsystemer vil kommunen også kunne 
gjennomføre elektroniske høringer mer riktig. Dette kan for eksempel skje ved at 
høringsobjektene (f.eks borgere eller interesseorganisasjoner) kontrolleres mot en database 
som sjekker at de faktisk er meningsberettiget (f.eks manntallet, adresseregister, 
medlemskapsregister, osv). Slike høringer kan også gjennomføres helt på detaljnivå ved 
avklaring av f.eks gatenavn, arealsplaner, osv.    
 
Forhåndsstemmer  
Posten gjennomfører i dag ikke lenger forhåndsstemmegivning i Norge, og ansvar for mottak 
av forhåndsstemmer er igjen et kommunalt anliggende. Det skaper ikke så mange problemer 
for kommunene, bortsett fra at de må finne bemanning til denne oppgaven. Registrering og 
behandling av forhåndsstemmer er innarbeidet i enkelte valgsystemer som i dag er tilgjengelig 
på det norske markedet. Problemet er at velgeren kan miste verdifull informasjonen dersom 
kommunene ikke selv aktivt velger å sende ut valgkort med informasjon om oppføring i 
manntallet, stemmested med adresse, åpningstider og prosedyrer for forhåndsstemmegivning, 
mv.  
 
 
 

 

 

 

 

 

"Rekordmange stemmer forkastet: Over 15.000 personer fikk stemmene sine 
forkastet ved høstens stortingsvalg. Tomme valgkonvoltter, feil i manntallet, og 
kompliserte valgregler gjorde at mange ikke fikk brukt stemmeretten sin." 
(VG/NTB 17.10.01) 
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Valgdeltakelse 

Valgdeltakelsen er et nøkkelspørsmål i enhver normativ debatt om demokratiet. Demokratiets 
helsetilstand relateres nettopp til om velgerne slutter opp på valgdagen. En lav - og spesielt 
fallende - valgdeltakelse blir ofte oppfattet som et tegn på en svekkelse av det demokratiske 
styresettet (Elklit m.fl. 2000). Aardal og Valen (1995, 1997) har studert valgdeltakelsen i Norge 
over tid. Figur 4 viser fremmøte i både stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg. Det går 
frem at oppslutningen om stortingsvalgene har vært relativ stabil, men med en liten nedgang på 
1990-tallet. Deltakelsen i kommunevalgene ligger gjennomgående på et lavere nivå. En 
foreløpig bunnotering ble nådd ved kommunestyrevalget i 1999 da deltakelsen ble 60,4 
prosent, og fire av ti var hjemmesittere (Bjørklund og Saglie 2000). Trenden ved lokalvalg er 
altså synkende deltakelse og det er ikke registrert dårligere oppslutning siden 1922 (NOU 
2001:3). 
 
Figur 4  Valgdeltakelsen i Norge 1967-1995  
 

 
 
(Kilde: Aardal og Valen 1997, Bjørklund og Saglie 2000 i NOU 2001:3. ) 
 
Det er verdt å merke seg at det er en internasjonal trend i retning av lavere valgdeltakelse, i 
snitt har fremmøte i Vest Europa gått ned fra omtrent 85 prosent i 1960/65 til noe under 80 
prosent på 1990-tallet (NOU 2001:3).  
 
Valgdeltakelse i Larvik 
Dersom vi ser valgdeltakelsen i Larvik kommune ved kommunevalg i perioden 1987 til 1999 ser 
vi den samme tendensen. Sammenlignet med resten av landet lå Larvik i 1987 og i 1991 over 
landsgjennomsnittet, men ved de to siste kommunevalgene har kommunen lavere oppslutning i 
1995 og i 1999.  Valgdeltakelsen i Larvik er med andre ord svakere enn ett ellers dårlig 
oppmøte på landsbasis. Mulighetene for å øke deltakelsen ved neste valg i september 2003 
synes derfor å være til stede.  
 
Figur 5 Valgdeltakelsen i Larvik 1987-1999  

Modellen viser 
valgdeltakelse i Larvik 
kommune ved 
kommune- og 
fylkestingsvalg for 
perioden 1987 til 1999. 
Tallene er i prosent av 
oppslutningen. (Kilde: 
Arvid Lyse - 
gruppeleder 
valgstatistikk ved SSB)  
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Hvem er hjemmesitterne? 

Hvordan kan individuelle sosiale kjennetegn (eventuelt via politiske holdninger) påvirke 
valgdeltagelsen? I NOU 2001:3 gjennomgås en rekke momenter som drøftes opp mot 
valgdeltakelse. I tabell 2.3 gis en oversikt over ulike sosiale bakgrunnsvariabler som tradisjonelt 
har vært antatt å påvirke deltakelsesmønsteret. Skal vi tro denne tabellen, vil et besøk i 
valglokalet gi størst sannsynlighet for å møte en middelaldrende, gift mann med høy utdanning 
og inntekt som har vært bosatt lenge på samme sted og som er organisasjonsmedlem. Men  
effekten av de fleste av disse faktorene har avtatt sterkt over tid.  
 
 
Figur 6 Sosiale trekk som kan påvirke deltakelse 
 

Høy deltagelse  Lav deltagelse  
Høy inntekt  Lav inntekt  
Høy utdanning  Lite utdanning  
Yrke:  Yrke:  
Næringsvirksomhet  Ufaglærte arbeider  

Administrativt ansatte  Ansatte i service- 
næringer  

Menn  Kvinner  
Middelaldrende (35-55)  Ungdom (under 35)  
Fastboende over tid  Mobile  
Gift  Enslige  
Medlemskap i organisasjoner  Isolerte individ  

(Kilde: NOU 2001:3) 
  
 
Nå skal ikke betydningen av slike funn vektlegges for mye og tallene varierer over tid. En 
tverrnasjonal analyse av 22 land (der Norge riktignok ikke er inkludert) viser at individuelle 
sosiale kjennetegn har en langt svakere effekt enn faktorer på makro-nivå (Franklin 1996). Om 
du er amerikansk eller dansk sier for eksempel mer om sannsynligheten for å stemme enn om 
du er rik eller fattig og har høy eller lav utdanning. Blant de mikro-faktorene som tross alt har en 
viss innvirkning finner Franklin at alder og deltakelse i politiske diskusjoner gir et visst utslag. 
Svekkelsen av mikro-forklaringen kan også leses ut av norske data. Bjørklunds (1997) studie 
av deltagelse i norske kommunestyrevalg viser at verken kjønn eller inntekt lenger kan bidra til 
å skille ut deltakerne fra hjemmesitterne.  
 
 
 

”Det er derfor mulig at brede informasjonskampanjer rettet mot å mobilisere 
velgerne i sin alminnelighet, og ikke ulike grupper i særdeleshet, bør være å 
foretrekke” (NOU 2001:3) 

 
 

Dersom enn ser litt nærmere på statistikk over hvem som ikke deltar ved valg, er det imidlertid 
noen nyanser i bildet. Særlig er det avvik i oppslutningen hos innvandrere, unge og folk med 
funksjonshemninger  som er slående. Følgende oversikt viser noe av disse utfordringene.  
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Innvandrere og valg  

I 1995 var valgdeltakelsen blant ulike innvandrergrupper som følger:  
 
Figur 7 Valgdeltakelse blant innvandrere i Norge 
 

Høyest: Lavest: 
Pakistan: 48 prosent Somalia: 31 prosent 
Vietnam: 46 prosent Marokko: 27 prosent 
Tyrkia: 39 prosent Polen: 22 prosent 
Iran: 36 prosent Ex-Jugoslavia: 19 prosent 
Chile: 35 prosent Etiopia: 19 prosent 
Filippinene: 34 prosent Kina: 16 prosent. 
Irak: 32 prosent  
 

(Kilde: NOU 2001:3) 
 
Ut i fra tabellen er det særlig to sider som er viktige i relasjon til elektronisk demokrati. Det 
ene er at det er betydelig variasjon i tallene, dvs at det er viktig for kommunene å kartlegge 
hva slags grupper innvandrere kommunen har i detalj. På basis av denne analysen vil det 
være mulig å utferdige informasjon om valgene, motivasjonskampanjer, mv tilpasset de 
enkelte gruppene. Ett slik konkret tiltak er å oversette valginformasjon til disse gruppenes 
morsmål.  Dette kan forholdsvis enkelt gjøres tilgjengelig på kommunens valgsider.  
 

 
”Den kommunale stemmeretten ser derimot ikke ut til å ha nådd sin 
målsetting om å integrere utenlandske statsborgere bedre i det norske 
samfunnet. Valgdeltakelsen er klart mindre i gruppen generelt, samtidig som 
det er stor variasjon mellom ulike etniske minoriteter . De politiske partiene 
har en nøkkelrolle her. ” (NOU 2001:3) 
 
 
 
 

10 % innvandrere i Drammen 

I drammen kommune er hele 10 prosent av kommunens innbyggere innvandrere, den høyeste andelen i noen 
norsk kommune. Kommunen har prøvd å gripe fatt i dette ved å fokusere på å øke innvandrernes deltakelse 
og engasjement i lokalpolitikken. Forsøk er blant annet rettet mot å styrke innvandrernes kunnskaper om det 
norske politiske systemet. Samtidig har en forsøkt å integrere dem i det lokale organisasjonslivet, iberegnet de 
politiske partiene. Elevdemokrati har vært et viktig satsingsområde.  

Referanse 

For ytterligere informasjon se NOU:2001:3 på følgende link: 
http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/utredninger/NOU/016001-020006/index-hov009-b-n-a.html - hov9.9.3

 

Rapporten ”Voter engagement among black and minority ethnic communities” 

For en omfattende analyse av problemstillinger omkring deltakelse og innvandrere anbefales rapporten ”Voter 
engagement among black and minority ethnic communities” fra England. Rapporten er tilgjengelig på 
følgende link: http://www.electoralcommission.gov.uk/publications_pdfs/ethnic_voting_findings.pdf
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Unge velgere 

Ved kommunevalget i 1999 lot 2 av 3 førstegangsvelgere være å stemme. Årsaken kan være 
at de føler at lokalvalgene ikke er viktige for dem. De kan føle at deres stemme ikke betyr noe 
fra eller til. Ungdom synes også det er vanskelig å skille mellom de politiske partiene. Samtidig 
vet vi at bruk av IKT blant unge er stor og de er den gruppen som er mest fortrolige med de nye 
mediene. Det virker derfor nærliggende å benytte IKT til å fremme deltakelse og 
valgoppslutning blant disse gruppene.  
 
Figur 8 Unge velgere – valgdeltakelse og stemmegivning  
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resultatene fra undersøkelser etter 
Stortingsvalget i 1999. Ser vi ingen 
dramatisk nedgang i valgdeltakelsen 
blant førstegangsvelgerne ved 
stortingsvalget i 2001. Nedgangen var 
faktisk større i aldersgruppene 22-25 
og 26-29 år enn i de øvrige 
aldersgruppene. Like etter valget ble 
det spekulert om nedgangen i 
valgdeltakelsen i forhold til forrige valg 
skyldtes et spesielt stort frafall blant de 
aller yngste.  
 

et er altså ikke noen dramatisk nedgang i valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne, men 
lgdeltakelsen stiger med økende alder. Mens nesten 56 prosent av førstegangsvelgerne 

rukte stemmeretten sin, var andelen 84 prosent blant de over 60 år. Forskjellen mellom 
ønnene ser nå ut til å være nærmest utlignet sammenlignet med valget i 1997.  

abellen nedenfor:  Førstegangsvelgerne er alltid gjenstand for spesiell oppmerksomhet fordi 
eres preferanser kan gi en pekepinn om den fremtidige utviklingen (De mest markante 
tslagene i 2001 er for det første at Arbeiderpartiet fortsetter å miste støtte blant de yngste 
lgerne, og er nå nede i 11 prosent oppslutning. Dette er mer enn en halvering av 

ppslutningen i forhold til valget i 1989. Sammenlignet med forrige valg er nedgangen klart 
ørre blant unge menn enn blant unge kvinner. Valgets vinnere, SV og Høyre, har ikke bare 
ørste fremgang blant førstegangsvelgerne, men de er også omtrent jevnstore i denne 
ruppen. Til sammen stemte over halvparten av ungdom mellom 18 og 21 år på disse to 
artiene. Det er imidlertid interessant at både Kristelig Folkeparti og FrP taper terreng blant de 
gste. Det samme gjør for øvrig Venstre og Senterpartiet. RV kan derimot notere seg en liten  

emgang.  

igur 9 Førstegangsvelgere 

 
For Kristelig Folkeparti representerte valget i 
1997 et spesielt gjennombrudd blant unge 
kvinner. Interessant nok er oppslutningen 
fortsatt høy blant kvinner mellom 22 og 25 år 
(22 prosent), mens den har falt betydelig blant 
førstegangsvelgende kvinner (fra 18 til 3 
prosent). (NOU 2001:3) (Kilde: SSB) 
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Ungdom i Bærum kommune 

I en undersøkelse (intervju) om unge velgere og 
IKT i Bærum kommune var noen av 
hovedfunnene at de unge ikke fikk snakke med 
rett person og dermed ikke fikk de opplysninger 
de trengte. Rapporten anbefalte også Bærum 
kommune å etablere egne ungdomssider. 
Dessuten konkluderer rapporten med at det ikke 
er nok at gode nettsteder for ungdom eksisterer, 
de må også markedsføres. Ungdommen må i 
tillegg tas på alvor slik at de faktisk kan påvirke 
hvordan kommunen styres. Kommunen satser i 
dag mye på ungdom og ett slik konkret tiltak er 
lanseringen av et eget ungdoms TV. 
Programmene lages for  ungdom, med ungdom 
av ungdom. Premiere på sendingene var tirsdag 
21 mai 2002.  

Referanse  

http://www.baerum.kommune.no/utv/ Hele rapporten er 
tilgjengelig på følgende link: 
http://www.baerum.kommune.no/artikler/informasjon_frontser
v/andersen_rapport/rapport_andersen.htm 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

Alle som har jobbet med 
programmene var invitert til å se 
første sending på storskjerm i 
rådhuset.Ett av innslagene var 
intervju med ordfører Odd 
Reinsfelt.  
 
Så ble premieren markert og 
feiret med pizza for alle i 
redaksjonen i tillegg til de som 
har vært med på å finansiere 
prosjektet  
 

Info

For

http
 

Unge velgere vinnes på nettet  

Tre ganger så mange unge blir engasjert i politikk via Internett 
enn gjennom tradisjonelle politiske aktiviteter. Nå må politikerne 
bruke nettet for å nå passive, unge velgere, konkluderer 
forskerne bak den britiske undersøkelsen.  Dette er en ny måte 
å bruke weben på, sier forskningsleder ved Institutt for 
samfunnsforskning, Bernt Aardal til Avisenes nyhetsbyrå 
(ANB).  
 
Publisert i Dagsavisen 10.09.2002 
  
  

 

- Dette er en ny måte å 
bruke weben på, sier 
valgforsker Bernt Aardal.
FOTO: STEIN 
MARIENBORG 
rmasjon om unge velgere hos Statistisk sentralbyrå  

 ytterligere informasjon om unge velgere i Norge anbefales SSB på følgende link:  

://www.ssb.no/vis/vund/art-2002-03-14-02.html) 
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“Voter engagement and young people (July 2002)” 

En annen omfattende og bra analyse av utfordringer med unge velgere og IKT, 
fremkommer i den engelske  rapporten ” Voter engagement and young people" 
Rapporten er tilgjengelig på følgende link:  
http://www.electoralcommission.gov.uk/publications_pdfs/youngppl%2Bvoting.pdf

 

Funksjonshemmede 

Funksjonshemmede grupper møter flere barrierer ved deltakelse og valg. Slike borgergrupper 
kan for eksempel være blind og svaksynte, borgere med kommunikasjons- og 
læringsproblemer, koordineringsproblemer, mobilitetsproblemer, hørselsskadde og døve, 
epilepsi, eldre, osv.  Flere av interessegruppene for funksjonshemmede har arbeidet lenge for 
endringer i mulighetene for å delta i politikken og ved valg. For å sikre seg at de nye 
påvirkningsmulighetene er tilgjengelig for disse gruppene er de nødvendig å vurdere ulike tiltak 
adskilt.  

”I didn’t have to worry whether I would be well enough to vote. (Survey 
Respondent – Gateshead) 

 

Rapporten ”Polls Apart – A future for Accessible Democracy” 

For en omfattende og bra analyse av problemene vurdert opp mot de vanligste nye formene for medvirkning 
sett i relasjon til funksjonshemmede anbefales rapporten  ”Polls Apart – A future for Accessible Democracy” . 
Rapporten er tilgjengelig på følgende link:  

http://www.electoralcommission.gov.uk/publications_pdfs/pilot_reports/scope_pollsapt.pdf

Oppslutning om de politiske partiene 

Se vi på oppslutning om de politiske partiene, målt etter antall partimedlemmer, ser vi også et 
markert fall i perioden etter 1985. Oppslutningen varierer noe fra parti til parti, men for de 
største partiene er antall registrerte medlemmer over halvert.  
 
Figur 10 Antall part

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parti  1970 19
DNA 155254 13
H 110241 99
Sp 70000 56
KrF 52
V 65
SV 2437 
FrP 

 
* Tallene ble publisert i Na
1994, tallene for siste h
medlemmer).  
**1999. (Kilde: NOU 2
 
For å snu trenden m
partiene inkludere IK
over noen sentrale m
 

 

imedlemmer i Norge 1970 - 2000  
 
75 1980 1985 1990 1995 2000* 
7954 153507 174143 128106 72557 63000 
745 152185 170400 146308 75923 55000 
542 53517 51376 47117 46627 34000 
605 69697 59275 56176 54071 49000 
47 12007 10157 11300 7100 6700 

9500 11000 13072 11487 8300 
 10932 13907** 
tionen onsdag 2. Februar 2000. Fremskrittspartiet førte ikke sentral medlemskapsstatstikk før i 
alvdel av 1990-tallet er som følger: 10117 i 1996, 12018 i 1997, 9841 i 1998 (registrerte 

001:3) 

ed fall i medlemstallene for politiske partier, kan kanskje de ulike politiske 
T i sine strategier om økte medlemstall. Mulighetsrommet gir en oversikt 
uligheter med linker og eksempler. 
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Sikkerhet 

De ulike demokratiske tiltakene er kritisk avhengig av trygghet og folks tillit for å få nødvendig 
oppslutning og bruk. Det er viktig å se dette samspillet mellom det psykiske sikkerhetsaspektet 
på den ene siden, og det fysiske aspektet på den andre siden. Vi har i rapporten spesielt 
fokusere på fysiske aspekter ved gjennomføring av elektronisk voteringer, fordi det er her de 
største utfordringene ligger. Et hovedproblem er det paradokset at borgeren både må opptre 
anonymt (for å ivareta hensynet til for eksempel hemmelige valg) og ha en identitet (for å for 
eksempel forhindre valgfusk). Til tross for dystre spådommer om sikkerheten ved valg går den 
teknologiske utviklingen raskt, og erfaringene fra England tilbakeviser noe av kritikken mot bruk 
av IKT ved gjennomføring av valg: 
 

”Across the pilot areas, there were significant concerns expressed by a 
minority of electors and by some candidates and agents regarding security 
and the risk that all-postal voting or technology-based voting might increase 
the incidence of fraud or malpractice. From the information available, the 
Commission does not believe that these concerns are well founded. We are 
unaware of any evidence to suggest that the procedures led to any increase 
in personation or any other electoral offences or led to other malpractice in 
connection with the elections” (The Electoral Commission UK august 2002) 

 
Sitatet er hentet fra arbeidet med e-demokrati i England, hvor det ble satt ned en egen komite 
som vurderte ulike sikkerhetsaspekter ved e-demokrati og elektroniske valg spesielt. Etter en 
gjennomgang av en rekke ulike forsøk ble det i sluttrapporten ”Technical Options Report” ikke 
identifisert viktige og alvorlige problemer med de nye IKT baserte valgsystemene.  

Når det gjelder sikkerhet i forhold til andre IKT tiltak som skisseres i rapporten, er det kanskje 
særlig elektronisk signatur som byr på de største utfordringene. I det tradisjonelle papir - 
postsystemet er en personlig underskrift den primære indikator for autentisert, integritet og 
bevis, mens en forseglet konvolutt gir konfidensialitet. I den digitale verden er det derimot ting 
som digital signatur, smartkort og kryptering som gir denne sikkerheten. Det er viktig å være 
oppmerksom på at personnummer ikke er tilstrekkelig identifikasjon. Dette nummeret er lett 
tilgjengelig og kan misbrukes. Tjenester og valgsituasjoner som krever sikker identifisering må 
ha en eller annen form for sikkerhet.  

Referanse 
For en ytterligere oversikt over sikkerhetsspørsmål ved valgsystemer anbefales rapporten fra England på 
følgende link: http://www.local-regions.odpm.gov.uk/egov/e-voting/02/index.htm
For en omfattende gjennomgang av en ”standard” for godkjenning av voteringsystemer anbefales USAs 
Federal Electoral Commission arbeider på området. Følgende link gir en grei oversikt: 
http://www.fec.gov/pages/vssfinal/vss.html  

 

Juridiske utfordringer 

Det pågår i dag flere utredninger omkring juss og IKT, og til tross for at det allerede er foretatt 
enkelte tilpasninger av lovene for å tilrettelegge for ett enklere og forbedret demokrati, er det 
fremdeles mange hensyn å ta. Ved implementering av IKT i kommunene for å fremme 
demokratiske målsettinger støter vi kanskje særlig på juridiske spørsmål knyttet til elektroniske 
valg, offentlighet, ytringsfrihet og personven. Dessuten er et sentralt problem knyttet til 
spørsmål omkring bruk av elektronisk signatur i forvaltningen. I det etterfølgende gis det 
summarisk en oversikt over noen slike spørsmål, men det ligger utenfor rapportens formål å 
beskrive dette i detalj. Hovedbudskapet er at det ved vurdering og implementering av 
elektroniske tiltak for å fremme demokratiske målsettinger bør trekkes inn juridisk kompetanse 
for å evaluere tiltakene.  
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Ny valglov - nye muligheter? 
Slik valgloven har vært utformet til i dag har det ikke vært tillatt å gjennomføre elektroniske valg. 
Spørsmålet er derfor om det er hjemmel i lovverket til å gjennomføre forsøk. Etter en vurdering 
av dette spørsmålet ble det i NOU 2001:3 fremmet forslag om en egen forsøkshjemmel i 
Valgloven, men departementet avviste forslaget. Det ble derfor ikke fremmet forslag om egen 
forsøkshjemmel  i Ot.prp. nr 45 (2001-2002).  Imidlertid støttet politikerne utvalgets innstilling 
(ikke departementet) og i Innst. O. nr. 81 – 2001-2002: Innstilling fra kontroll- og 
konstitusjonskomiteen om lov om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven), fremmet 
Stortinget følgende forslag i Kapittel 15,  §15.1 : 
 

 
§15-1 Forsøk 
(1) Kongen kan etter søknad gi samtykke til: 
a) forsøk der valg etter denne lov gjennomføres på 
andre måter enn det som følger av denne lov, og 
b) forsøk med direkte valg av andre folkevalgte organer 
enn dem denne lov gjelder. 
(2) Kongen fastsetter nærmere vilkår for forsøket 
og bestemmer herunder hvilke lovbestemmelser det 
kan gjøres avvik fra. 

 
Forslaget ble i Besl.O.nr.88 (2001-2002) den 14. juni i år vedtatt av Odelstinget. Loven vil bli 
satt i kraft med virkning for lokalvalget i 2003. Selv om forskriftene til Valgloven fremdeles er ute 
på høring (frist er 5 okt. 2002), betyr dette i praksis at det er mulig å søke KRD om å 
gjennomføre forsøk med elektroniske valg. I samtaler med rådgiver Marianne Riise i 
Kommunalavdelingen i KRD, fremkommer det at avdelingen er positive til ”piloter” med e- 
demokrati. Søknadene må selvsagt begrunnes ut i fra demokratiske målsettinger samt 
vedlegges en prosjektplan, evalueringsplan, mv. Det må også angis hvilken lovhjemmel i 
valgloven det søkes dispensasjon fra. De enkelte tiltakene vil bli vurdert konkret og det vil 
spesielt bli gjort en vurdering opp mot Valglovens formål § 1-1. om å legge forholdene til rette 
slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til 
fylkesting og kommunestyrer.  
 

Referanse 

Den nye valgloven  m/forarbeider er tilgjengelig på følgende link: 

http://laks.interpost.no/cgi-bin/esop/esopdok?applikasjon=lesop&spmaal=ot.prp.nr.45+2001-
2002+i+doktype+samme+saksnr#Dok004 

Ny Kommunelov  - innbyggerinitiativ ? 
Det er også verdt å merke seg at det i Ot.prp. nr 45 (2001-2002) ble fremmet flere forslag til 
endringer i Kommuneloven. Et viktig slik forslag var et nytt kapittel 6A som omhandler  
innbyggerinitiativ:   
 

§ 39a. Innbyggerinitiativ. 
1. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder 
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, 
alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.  
2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det 
er fremmet. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som 
gjennomføres som følge av forslaget.  
3. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme 
valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden 
forslaget sist ble fremmet.  
4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i 
kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre 
regler.  
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Hovedpoenget med forslaget er at enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner i kommune 
har rett til å sette frem innbyggerinitiativ. Initiativet gjelder ikke bare stemmeberettigede, men 
også borgere registrert i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller fylkeskommunen. I tillegg 
kan for eksempel ungdom under stemmerettsalderen sette frem forslag. Med begrepet 
«virksomhet» siktes det til kommuneloven § 2, dvs. kommunens og fylkeskommunens 
arbeidsområde i vid forstand. Det heter her at loven gjelder kommunens virksomhet. I dette 
inngår den virksomhet som kommunen og fylkeskommunen faktisk driver eller kan drive. 
Begrepet omfatter både lovpålagte oppgaver og andre oppgaver de utfører. Kommunestyret og 
fylkestinget selv skal ta stilling til forslaget, dersom et visst antall personer står bak forslaget.  
 
Dette forslaget, i motsetning til "forsøksparagrafen" omhandlet over, er ikke behandlet i 
Stortinget og Odelstinget. Dette fremkommer blant annet i innledning i Innst.O. nr 81. 
Behandlingen er utsatt og det er uklart når dette eventuelt kommer opp igjen i Stortinget. 
Imidlertid er det ingen juridiske hindringer i veien for at kommuner på eget initiativ iverksetter 
slike eller lignende tiltak.  
    
 
Offentlighetsloven og Forvaltningsloven 
Åpenhet og innsyn reguleres juridisk gjennom en rekke lover og forskrifter. De mest sentrale er 
offentlighetsloven og forvaltningsloven, men også andre lover og forskrifter er viktige. Dessuten 
står kommunene i en særstilling hvor de etter Kommunelovens § 4 (Informasjon om 
kommunens og fylkeskommunens virksomhet), skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. 
Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og 
fylkeskommunale forvaltning. Nedenfor er det referanser til noen sentrale rettskilder. Listen er 
på ingen måte komplett. Ved vurderinger av de ulike IKT tiltakene bør juridisk kompetanse 
trekkes inn slik at tiltakene kan vurderes konkret i hvert enkelte tilfelle.  
 
 

Forvaltningsloven: 
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

Offentlighetsloven 
http://www.lovdata.no/all/nl-19700619-069.html

Kommuneloven 
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html

 

Personvern 
Den nye personopplysningsloven som ble iverksatt 1. januar 2000 har som formålet å beskytte 
den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. 
Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende 
personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig 
kvalitet på personopplysninger. Mellom annet gir den den enkelte rett til å kreve informasjon om 
hvorledes personopplysninger blir behandlet. I praksis betyr dette at alle har rett til å få vite hva 
som blir behandlet av personopplysninger og hvorledes dette skjer. Borgeren kan for eksempel 
få vite hva kommunen, skolen, arbeidsgiveren, butikken eller andre behandler av 
personopplysninger, hva slags opplysninger dette er, og om de har opplysninger om deg selv. 
Alle har dessuten rett til innsyn i opplysninger om seg selv. Borgerne kan for eksempel sjekke 
om opplysningene om seg selv er korrekte, eller be om innsyn bare fordi han eller hun er 
nysgjerrig. Et annet sentralt og relevant aspekt med loven gjelder sikring mot feilaktig bruk av 
persondata og persondatabaser, herunder ulovlig gjenbruk eller endringer i formål med 
persondatabruk.  
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Flere av tiltakene i mulighetsrommet har behov for å behandle personopplysninger, for 
eksempel elektroniske valgsystemer, saksbehandlingssystemer og systemer som kobler 
personer til politiske aktiviteter. Behandling av såkalte "sensitive personopplysninger" kan 
dessuten krever konsesjon fra Datatilsynet, herunder opplysninger om  rasemessig eller etnisk 
bakgrunn,  politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, 
tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold og medlemskap i 
fagforeninger. 
 

Personvern på nett  

Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo har utviklet et eget nettsted hvor det blir publisert 
en oversikt av generelle nasjonale og internasjonale regelverk vedrørende personvern. Alle regelverk skal 
enten foreligge i maskinlesbar form, eller det skal være vist til hvorledes teksten kan skaffes. Nettstedet er 
tilgjengelig på følgende link: 

http://www.personvern.uio.no

Personopplysningsloven 

Personopplysningsloven er tilgjengelig på følgende link: 

http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html

 
Ytringsfrihet 
Kommunen har et medansvar for å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale 
(den frie meningsdannelse). Med IKT utvikles det offentlige rom, og mulighetene er store for å 
realisere "reell" ytringsfrihet i større grad enn tidligere. Dette er vurdert i ulike sammenhenger, og 
særlig utførlig drøftes temaet i den såkalte Ytringsfrihetskommisjonen. Kommisjonen vektlegger 
særlig fem forhold. For det første må man, i tillegg til den klassiske frihet fra tvang, vurdere de 
positive infrastrukturkrav som bør rettes mot det offentlige. Dessuten bør det skilles prinsipielt 
mellom informasjonsfriheten, slik denne kommer til uttrykk blant annet i 
Menneskerettighetskonvensjonen, og informasjonskravet, slik det kommer til uttrykk i 
offentlighetsprinsippet. Endelig kan det være grunn til å se på retten til taushet som et eget 
rettsforhold" (NOU 1999:27 kapittel 2).  

 

Ytringsfrihetskommisjonen 

For en utfyllende redegjørelse for ytringsfrihet og andre demokratiske sider ved dette anbefales utredningen 
"Ytringsfrihet bør finne sted" .  NOUen er tilgjengelig på følgende link:  

http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/utredninger/NOU/012005-020029/index-ind001-b-n-a.html

Bedriftsdemokrati - Ansvarlige selskaper og kommandittselskaper  
Bedriftsdemokrati og demokrati generelt på arbeidsplassen er blant annet regulert gjennom  
Selskapsloven - en alminnelig lov for alle selskaper som ikke er regulert av annen lov. Loven og 
forskriftene gir regler om de ansattes representasjonsrett i selskapsmøte og styre. For 
kommandittselskaper gjelder en særregel: Her skal det opprettes styre dersom de ansatte har krav 
på representasjon i selskapsmøtet. Søknader om unntak fra reglene om ansattes representasjon i 
styringsorganene i selskaper som omfattes av selskapsloven, og klager på valg, rettes til 
Bedriftsdemokratinemnda . For sparebanker og forretningsbanker gjelder egne regler om de 
ansattes rett til representasjon i styringsorganene. Kommunaldepartementet kan gi nærmere 
opplysninger. (Statskonsult 2002) 
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Kan IKT hindre demokrati? 

Ved bruk av IKT i demokratiøyemed er det påpekt enkelte negative aspekter. Vi skal her kort 
gjengi  fem slike hovedinnvendinger. For det første er det en fare for at bruken skaper nye 
sosiale kløfter i samfunnet. Dette er såkalt "digitale skillelinjer" eller debatten om tilgjengelighet 
(Elgesem 1999, Jensen 2000). Resonnementene har støtte i nyere statistikk som viser at det er 
skjevheter i bruk av IKT fordelt på klassiske variabler som kjønn, alder, bosetning, utdanning, 
etc. (Statskonsult: 1998:6, Elgesem 1999, Taylor Nelson Sofre 2001, KS 2001, Statistisk 
Sentralbyrå 2002, Norsk Gallup 2001, Heeks 1999). Grovt sett er det konstatert at ”den digitale 
marginaliseringen faller sammen med den allmenne marginaliseringen” (Frønes 2002). For det 
andre ligger det et potensiale med IKT til såkalt destruktiv bruk. Et eksempel på dette er store e-
post kampanje og nettaksjoner som har til hensikt å lamme servere og datautstyr hos politikere 
og andre. For det tredje er en sikkerhetsfare ved at utenforstående for eksempel bryter seg inn i 
kommunale informasjonssystemer, eller på annen måte "hacker" IKT systemer og endrer data, 
ødelegger eller manipulerer informasjons- og kommunikasjonssystemer. Dette er kanskje 
særlig problematisk i forhold til valg og valgsystemer. For det fjerde er det mulig å sensurere 
informasjon på informasjonssystemene. Slik sensur kan være tilsiktet, f.eks blokkering av 
informasjon om pornografi, nazisme og rasisme, men også utilsiktet ved at man ubevisst velger 
ut visse typer informasjon for utleggelse på Internett, mv. For det femte er det en fare for at ulike 
dataregistre kobles mot hverandre på en måte som gir enkelte aktører informasjon de ikke 
skulle hatt. Dette dreier seg kanskje særlig om anonymiseringsproblematikk og det såkalte 
overvåkningssamfunnet. Dette berører viktige temaer som overdrevet registrering av data, bruk 
og sikring av personopplysninger,  innsyn og utlevering av opplysninger, fjernsynsovervåking 
og billedopptak, osv. En side ved denne debatten omhandler forhold rundt asymmetrisk 
informasjon og informasjonsmakt.       

Holdningen til e-demokrati 

Dessverre finnes det lite forskning i Norge på folks holdninger til e-demokrati. Ett lite unntak er 
Bærum kommune som har gjennomføret undersøkelser av bestemt gruppers meninger om 
dette. Hovedfunnene fokuserer blant annet på at de ulike tiltak må markedsføres slik at 
mulighetene faktisk tas i bruk, og at potensialet for å bedre kommunikasjonene generelt var stor 
(Bærum kommune nettsider).  I Storbritannia er folks holdning til e-valg imidlertid kartlagt 
ganske utførlig, og ifm. valget i mai 2002 ble for eksempel alle som benyttet de nye mediene 
spurt om hva de syntes. Hovedinntrykket er at folk er svært positiv til de nye mediene. I tabelle 
under gjengis noen av hovedfunnene. Borgerne som hadde tatt de nye metodene i bruk ble stilt 
følgende spørsmål: Uavhengig av hvor du stemte, synes du de nye metodene for å velge 
tilgjengelig 2. mai 2002, gjorde hele prosessen med å stemme bedre, verre eller spilte det 
ingen rolle? 
Figur 11 Holdninger til e- demokrati i England 

 
Undersøkelse: 3,224 borgere i 

13 pilot distrikt 
 

% Bedre % Verre 
 

% Ingen forskjell 

Totalt 45 3 48 
Menn 47 4 46 
Kvinner 44 2 51 
18-24 45 1 51 
35-44 50 5 41 
55+ 41 4 52 
Velgere 55 2 42 
Hjemmesittere 39 4 52 
Poststemmer 58 4 37 
E-valg piloter 37 3 56 
”Vanlige” e-valg pilot 33 3 58 

 
(Kilde: Modernising Elections august 2002)  

                          SIDE 34 AV 116                                                                     



 
 
 
Totalt mente 45 % av de spurte at de nye metodene var positivt, mens bare 3% mente at det 
ble verre. Andelen ”nøytrale” er også forholdsvis stor, noe som kan tyde på en begrenset 
entusiasme. Et annet viktig funn er at det ikke bare er de unge som er positiv til de nye 
metodene; av de over 55 år mente hele 41% at de nye metodene var til det bedre. Merk at 
tabellen inkluderer poststemmer, som ble testet ut for første gang i pilotene. Som tabellen viser 
er det denne valgformen som er mest populær,  og bedre mottatt enn e-valgpiloter, men også 
disse skåret høyt.  
 

Rapporten ”Public Opinion in the Pilots” 

For denne og flere undersøkelser om folks holdninger til de nye elektroniske muligheten, se ”Public Opinion in 
the Pilots - A report summarising the aggregate findings from surveys carried out by NOP Research in May 
2002 in 13 electoral pilot scheme areas, på følgende link: 

 http://www.electoralcommission.gov.uk/publications_pdfs/pilot_reports/nop_reporton_pilots.pdf
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 Kapittel 

2 
 

Mulighetsrommet 

Mulighetsrommet presenteres som en modell i tre faser. Fasene utgjør samlet et politisk 
kontinuum, eller et sammenhengende hele. Den første fasen er samfunnsfasen, som i 
hovedsak beskriver folkets mulighet til å fremsette krav og støtte mellom og ved valg. Dette er 
"input" i modellen. Den andre fasen er politikerfasen, som omhandler det politiske systemet 
spesielt, dvs representanter, kommunestyre, komiteer, formannskap og ordfører. I denne delen 
presenteres også IKT ved demokratiske valg og tiltak knyttet til Valgstyret i kommunen. Dette 
betegnes "withinputs". Den tredje fasen er administrasjonsfasen, som betegner iverksetting og 
kontroll av beslutninger (vedtak) og retningslinjer (policy). Denne fasen brytes ned i tre   
hoveddeler. Den første delen omhandler IKT tiltak som administrasjonen kan gjøre generelt. 
Den andre delen av administrasjonsfasen presenteres det som betegnes som innsyns- og 
åpenhetsteknologi. Her introduseres alternative typer valg og forskjellige kanaler. I tredje del 
vises ulik sikkerhetsteknologi. Samlet representerer de tre delene av administrasjonsfasen tiltak 
som synes egnet til å realisere og støtte modellens "output".     

For hver fase er det tilknyttet IKT tiltak som på ulike måter synes egnet til å fremme 
demokratiske målsettinger. De enkelte tiltakene er under hver fase koblet til de fire 
hovedaktørene folket, politikere, administrasjon og valgstyre. En slik kategorisering er selvsagt 
en sterk forenkling av virkeligheten, og tiltakene må sees samlet.  

Den teknologiske utviklingen går særdeles fort på IKT området, og mange av de mulighetene 
som skisseres i mulighetsrommet kan integreres. For eksempel kan e-post integreres i 
hjemmesider på Internett, elektroniske høringer kan suppleres med ulik visuell informasjon og 
interaktive debattsider, og radio og TV signaler kan enkelt sendes på Internett, osv.   

 

 

”Humanity has arrived at a moment of immense democratic opportunity 
made possible by information technology. The opportunity should not be 
wasted, but used wisely” (Korac Kacabadse og Korac Kacabadse 1999:226) 
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1. Samfunnsinformasjon og kommunikasjon 

1.1.  Informasjon 

1.1.1. Generell informasjon  

Med generell informasjon siktes det til vanlig og alminnelig samfunnsinformasjon. Eksempler på 
slike opplysninger er informasjon om kommunens politiske organer og administrasjon, 
beslutningsprosesser, tjenester, arbeidsmetoder, lover og regler, service, fakta om kommunen, 
nøkkeltall, osv. Informasjonen tjener ulike hensikter, og det lar seg ikke gjøre her å gjengi dette i 
detalj. Sett fra et demokratisk ståsted er hovedhensikten primært "skole i demokrati" 
funksjonen, generell samfunnsforståelse for borgerne, og muligheter for "kontroll" med 
politikere. Det er kanskje særlig bruk av Internett og kommunale hjemmesider som er viktige, 
men også ulik kontaktinformasjon.  

1.1.2. Kommunale politikerpresentasjoner 

Med kommunale politikerpresentasjoner siktes det spesielt til IKT tiltak hvor kommunene 
offisielt presenterer politiske representanter og partier på Internett. Slike sider skiller seg noe fra 
partipolitiske eller individuelle politiske hjemmesider ved at de har et mer nøytral innhold og 
form.  Sidene finnes i et utall varianter rundt om i Norge, men i hovedsak fremkommer saklig 
informasjon om komite medlemskap,  tillitsverv, telefon, e-postadresse, adresse, mv. Enkelte 
kommuner tillater linker til individuelle sider og til partisider på Internett.  

61 % mener at mer informasjon om kandidatene vil få dem til å stemme 

Det finnes lite forskning i Norge omkring bruk av Internett for å presentere politikere. England er det imidlertid 
gjort enkelte undersøkelser om denne funksjonen, og i 2002 oppga hele 61 % av velgerne at mer informasjon 
om kandidatene og hva de mente om saker ville øke sjansen for at de kom til å stemme ved valg. En direkte 
sammenligning med Norge er vanskelig fordi England har enkeltmannsvalg i flertallskretser, og således blir 
personene mer interessante enn i Norge. Likevel indikerer undersøkelsen at potensialet er stort. 
Undersøkelsen viser også at folk ikke ønsker mer informasjon per se, men informasjon relevant for dem.  

Referanse 

For ytterligere informasjon anbefales rapporten "Modernising Elections" på følgende link: 

http://www.electoralcommission.gov.uk/publications_pdfs/pilot_reports/Modernising_elections.pdf

 

1.1.3. Politiske registre og oversikter over interesseorganisasjoner 

Dette er sider på Internett hvor politiske partier, lag og foreninger, interesseorganisasjoner, osv. 
presenteres samlet. Tiltaket gjør det letter for politisk interesserte og finne frem politisk 
informasjon. Slike registre gjør det dessuten vesentlig lettere å finne ”likesinnede” eller delta i 
debatter om ulike politiske temaer på tvers av geografi og sosiale skillelinjer. I Norge er det 
særlig portalen norge.no som tilbyr en offentlig uavhengige informasjonsbaser for borgerne. 
Portalen inneholder linker til mange hundre ulike politiske- og interessegrupper.  
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Lag og Foreninger på Numedalsweb'en 

Numedal kommune tilbyr en grei og enkel  oversikt over om lag 50 ulike lag og foreninger i kommunen. I 
oversikten klikker du deg frem til hjemmesider for de enkelte interessegruppene. Derfra kan du lett gå videre til 
informasjon om aktiviteter, forum, chat, osv. Systemet legger også til rette for hurtig å få tilgang til politiske 
partier, e-postadresser, mv.  

Referanse 

http://www.numedal.net/paa_nett/lag_og_foreninger_paa_nett/

 

Politiske registre i USA 

I USA er det mest kjent «Vote Smart Web», som tilbyr omfattende informasjon om politikernes bakgrunn, 
merittliste, og politiske holdninger (www.vote-smart.org). En annen nettbasert organisasjon med fokus på 
velgerinformasjon er «The Democracy Network» i Los Angeles (www.dnet.org).  

Database over politiske web sider i UK 

Dette er en større database over politiske linker i UK. Nettstedet inneholder linker til over 1900 politiske web-
steder. Den enkelte bruker oppfordres også til å sende inn informasjon om feil og eventuelle nye sider. Dette 
bidrar til å vedlikeholde det store politiske e- registeret.  

Referanse:  

http://www.uk-p.org/  

1.1.4. Stimulere sosiale nettverk med informasjon 

Vårt samfunn er gjennomorganisert, for eksempel i form av næringsdrivende, offentlige, privat 
tjenesteyting, private interesseorganisasjoner, partipolitiske organisasjoner, osv. Til hver finnes 
også et sosialt fellesskap, og i slike fellesskap blir det også diskutert, utvekslet informasjon, mv. 
Eksempler på typer sosiale nettverk kan være nett for kvinner, eldre, barn og ungdom, 
minoriteter, funksjonshemmede, fagforeninger opptatt av arbeids og lønnsspørsmål, rettigheter 
til arbeidsledige, pasientforeninger, mv. Ved å sende ut nyhetsinformasjon via e-post, 
tilrettelegge for informasjonsabonnement, osv., kan disse gruppene lett nås av kommunen eller 
andre aktører som ønsker å komme i kontakt med gruppene. På denne måten kan kommunen 
ved bruk av IKT bidra til å stimulere til deltakelse.  

1.1.5. Elektroniske abonnement  

Presse, interesseorganisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner kan bestille varsel om nye 
offentlige saksdokumenter via nettet. På denne måten kan borgere og organisasjoner lett få 
tilgang til aktuelt stoff, nyheter, osv. Tiltaket vi trolig kunne stimulere til aktivitet og eventuelle 
mot-reaksjoner, avisinnlegg, osv. Og kanskje vil flere engasjere seg i lokal politikk dersom 
de selv slipper å oppsøke informasjon om politiske saker, men at ”informasjonen oppsøker 
deg”. Et spennende variant av elektronisk abonnement er bestilling av informasjon om 
tidspunkt for nettmøter med politikere (se eksempelet om nettmøte i Høyre). 
Abonnementene kan raskt redigeres eller avbestilles av borgerne.  
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”Jan Petersens kampanjedagbok” 

Kampanjedagboken leveres til deg direkte i din epostkasse. I dagboken kommenterer Jan Petersen 
utviklingen i valgkampen og dagens gjøremål. Du må selv melde deg på og av listen over mottakere. Det gjør 
du ved å skrive inn epostadressen din i feltet på siten (se referanser).  

Andre lister fra Høyre er : 

• HUAjour - pressemeldinger fra HøyreUH (Høyres Hovedorganisasjon) 
• HUAktueltUH (Akershus Høyre) 
• HUGretha Thuens nyhetsbrevUH (Gretha Thuen) 
• HUKvinnenyttUH (Høyres Kvinnenettverk) 
• HUMartin Engesets UkebrevUH (Martin Engeset) 
• HUOsloBrevet fra Per-Kristian FossUH (Oslo Høyre) 
• HUOsloNyttUH (Oslo Høyre) 
• HUVarsling av nettmøterUH (Høyres Hovedorganisasjon) (SE NEDENFOR) 

Referanse 

HUhttp://www.hoyre.noUH 

 

Eksempel : Nettmøte i Høyre 

Høyres Hus, 3. september 2001 
HUErna SolbergUH  

Høyre vil gi skolene større frihet 

HUAbonnerUH på Varsling av nettmøter 

….Marius Winum (marius_winum@hotmail.com), 30.08.01 - 10:43: 
Hvordan har dere tenkt å legge opp at alle barn skal lære å lese og med at det er s
klasserommet? Hvordan skal man da klare å tilfredstille alle slik at ingen sitter å kje
dårlige vaner kan bli påbegynt (har erfaring). Hilsen Marius.  

Bildet til venstre viser hvordan  
Uranienborg-Majorstuen bydel i Oslo 
kommune har lagt abonnements 
muligheter på de fleste sidene på 
Internett. Ved å klikke på ikonet 
"Abonner på denne siden" vil borgeren 
inngå i en e- postliste som automatisk 
genereres dersom det foretas endringer 
på sidene.  
                     

om regel bare en lærer i 
der seg, for det er slik 



 
 

Referanse 

http://www.hoyre.no/dok.html?dokid=1784

Nyhetsbrev fra LO 

Her kan du abonnere på nyheter fra LO  

Referanse 

http://www.lo.no

 
1.1.6.  innsyn 

Interaktivt innsyn er et avansert og effektivt system utviklet for å innhente informasjon det offentlige. 
De fles systemene tillater også  at borgeren selv kan levere forslag samt føre dialog med offentlig 

orgere. Noen nettsteder benytter ulike "agenter", eller søkemotorer 
som følger med dersom det kommer informasjon ut på nettet som du på forhånd har sagt at du er 

 

Interaktivt

te 
ansatte, politikere  og andre b

interessert i. På denne måten kan borgerne raskt få tilgang på informasjon som ellers hadde vært 
vanskelig tilgjengelig.  

Nettportalen ''Insight" 

 

''Insight" er et interaktivt innsynssystem utviklet i 
Norrmalm og Älvsjö kommune i Stockholm. Nettsted er 
utviklet av en egen nemnd i kommunen med ansvar for 
å gi befolkningen lettere tilgang informasjon fra det 
offentlige og politikk.  

 

Tjenesten tilbyr egne intelligente agenter som 
informerer deg om saker du vil ha informasjon om, 
abonnement,  stemmegivning og debatter. For å få 
tilgang til tjenestene kreves at du fyller inn enkel 
informasjon om deg selv, søkeord, mv. Dette kan du i 
etterkant enkelt redigere eller fjerne.  

 

Referanse 

http://norrmalm.yourvoice.se/insyn/ 

Din egen innsynsagent  
Denne siden viser Norrmalm i 
Stockholm kommune. Med hjalp av 
en agenten bevoktes dine interesser 

 når noe 

 

egger 

og du meddeles via e-post
som virkelig interesserer deg 
inntreffer. Ved hjelp av fritekst legger
du inn de ord som du vill at agenten 
ska bevokte for deg (f.eks din 
gateadresse). Jo flere ord du l
til desto mer information kommer du 
til å få.  
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1.1.7. Selvbetjening 

Selvbetjening er en samlebetegnelse på IKT tiltak som gjør at borgeren på eget initiativ enkelt 
kan samle informasjon eller gjennomføre interaktive handlinger via Internett. En kommune som 
har testet ut dette i praksis er Hjørring kommune i Danmark. Her kan du få mulighet for å 
betjene deg selv på forskjellig måter, bl.a. kan du utfylle en rekke elektroniske blanketter, 
beregne din skatt, muligheter for å søke, bestille og reservere bibliotekets materialer, samt 
informasjonssøking via emneguider og søkemaskiner.  
 
 

 
1.1.8. Direkte

Direkte overf
og overføring
gjennomført 
og effektivt 
Arkiveringssy
overføringen
debattene, f.

 

 

"Betjen deg selv" i Hjørring kommune 
Hjørring kommune i Danmark har utviklet en meget bra 
og lærerik nettportal. Her kan du blant annet få mulighet 
for å betjene deg selv på forskjellig måter, bl.a. kan du 
utfylle en rekke elektroniske blanketter, beregne din 
skatt og mulighet for å søke, bestille og reservere 
bibliotekets materialer samt informasjonssøking via 
emneguider og søkemaskiner. 

 overførte komité- og kommunestyredebatter  

ørte komité- og kommunestyredebatter  betegner systemer som muliggjør opptak 
er online på Internett eller via lokalt TV av politiske aktiviteter. Slike prosjekter er 

på Stortinget og i flere kommuner i Norge. På denne måten får befolkningen hurtig 
formidlet "live" hva som faktisk er gjort og sagt i kommunen ledelse. 
stemer gjør at tiltaket fungerer som visuelle møtereferat. I England benyttes 

e også av den enkelte parlamentsmedlem slik at de ikke behøver å møte på alle 
eks. i de forskjellige komiteene. 

Videoarkiv i Numedal kommune 

Mange kommuner har etter hvert fått mulighet til å 
overføre kommunestyremøter direkte på Internett. Dette 
eksempelet er hentet fra Numedal kommune som har 
eksperimenterer med ”live” tilgang en periode. 
Kommunen tilbyr også et video arkivsystem hvor du 
kan velge deler av videoen basert på en meny over 
saker til behandling i kommunestyret.  På denne måte 
slipper borgeren å se gjennom hele møter, og kan 
velge det som er av interesse. Det er også mulig å 
abonnere på informasjonen. Slike rask formidling av 
opptak fra kommunestyret, andre offentlige høringer, 
mv. kan i tillegg formidles på (lokalt/regionalt) TV.  

Referanse 

http://www.numedal.net
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Gratis Internett i Modalen kommune 

Modalen kommune, i Hordaland fylke, har fått unike muligheter til å ta i bruk IT løsninger. Alle innbyggerne i 
kommunen har fått Internett gratis installert på sine TV- apparat, satsingen er et pionerprosjekt levert og betalt 
av et privat firma (Bergens Tidende 31.05.00). I følge kommunens rådmannen skal dette øke 
kunnskapsnivået, og kommunen skal bruke fjernundervisning aktivt, målstyre informasjonen samtidig som 
innbyggerne får en direkte toveis kommunikasjon med kommunen.  

Andre eksempler:  
Det skotske parlamentet "live" 

http://www.scottishparliamentlive.com/

Kista stadsdelsnämnds sammanträden videoprotokoll med ärendelistor: 

http://www.kista.com/e-demokrati/videoprot.htm 

Videoarkivet i Westminster: 

http://www.parliamentlive.tv/whvid.asp

http://www.europarl.eu.int/president/multimedia/en/default.htm

 

"Suffolk through a satellite" 

En kommune i den østlige delen av England har tatt i bruk interaktive service, og som det første kommunen er 
de nå tilgjengelig med satellitt TV. Borgerne i Suffolk får tilgang på offentlige tjenester gjenom digitalt TV. Den 
første sendingen ble lansert 4. juli 2002, og man håper nå på å lansere systemet i hele England. Skjermen, 
kjent som "i-Suffolk", støttes av e-envoys, Fujitsu, Cityspace, og Sky Active, og involverer tre lokale 
myndigheter i regionen Suffolk Council, Ipswich Borough Council og Babergh District Council. Tjenester 
tilgjengelig så langt er mellom annet: Innmelding av ødelagte gatelys, forlatte biler, et generelt klage- og 
forslagssystem, tilgang på offentlig informasjon samt et søkesystem basert på postkode for lokal informasjon.  

Referanse 

http://www.kablenet.com/kd.nsf/printview/B4B294AB4BADCE9480256BED004032DD?OpenDocument 

1.1.9.  Politisk radio, mm 

Politisk radio betegner tiltak som formidler politisk informasjon over radionettene i Norge. I 
tillegg til ordinære politiske nyheter mv. er det gjort forsøk med ”online” distribusjon av politiske 
møter, andre aktiviteter samt valg, osv. Tiltaket er kanskje særlig godt egnet for blinde og 
svaksynte når sendingene foregår på FM nettet. Ved integrasjon av Internettløsninger tillates 
også en viss interaksjon  vha. for eksempel temamøter, ringeprogram, osv.  
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”Stortingsradioen” - NRK Stortinget 

NRK Stortinget er en forlengelse av vårt parlamentariske 
demokrati – en kanal som ufiltrert sender alt som sies fra 
Stortinget og Odelstingets talerstoler. På en vanlig stortingsdag vil 
lyden fra talermikrofonene på Stortinget gå ut direkte via Internett, 
på FM i Oslo, Bergen og Trondheim og i DAB (Digital Audio 
Broadcasting). Overføringen er automatisert, og det er ingen 
bemanning i noe ledd. Når det skjer store ting på Stortinget vil 
imidlertid Distrikts- og nyhetsdivisjonen i NRK stille med 
journalister som kommenterer hendelsene.  

Tilbudet er dessuten integrert med Internett og har aktuelle nyheter og kommentarer på følgende 
hjemmesider:  

Referanse 

 http://www.radionytt.no/Radiostasjoner.htm

http://www.nrk.no/kanal/nrk_stortinget/598538.html

1.1.10. Intelligente agenter 

Intelligente agenter er på mange måter en videreføring av selvbetjeningsfunksjonen beskrevet i 
pkt. 1.1.6 om interaktiv innsyn. Ved hjelp av ulike kompliserte program, men med et 
menneskelignende brukergrensesnitt,   kan borgeren gjennomføre informasjonssøk, 
systematiseringer, rangeringer, abonnement, osv.    

Kommuner ansetter roboter - Avatarer erstatter folk (fra IT avisen) 
Sammen med London-bydelen Lewisham og Ventspils i Latvia skal Kista kommune utenfor 
Stockholm teste ut virtuelle kommunebyråkrater.  Å ha ekte mennesker bak skrankene på 
kommunesenteret er både dyrt og lite effektivt. Tre europeiske kommuner er derfor i ferd med å 
utvikle digitale, nettbaserte hjelpere som på sikt kan komme til å overta flere jobbber som nå 
utføres av mennesker.  
Digitale hjelpere 
Prosjektet er kalt Avanti og er inspirert av det som for mange interaktive nettsspillere kalles 
«avatarer» - nettpersonligheter med ulike roller.  Idéen er at kommunenes nettjenester også skal 
kunne nås av folk som ikke har erfaring med PC og Internett. Ved hjelp av kommunale terminaler 
med Internett-tilknytning skal brukerne kunne snakke med en datagenerert nettperson. Denne vil 
ha svarene på de vanligste spørsmålene. Om bun eller han vil få myndighet til å avgjøre 

 

 
 
Her er Angela, en av de nye  
kommune-byråkratene i 
bydelen Lewisham i 
London. 
Mange 
Avanti-p
Allerede
Teknolo
komme

Referan
Ventspi
byggesaker eller dele ut offfentlige midler, vil tida vise. 

typer «folk» 
rosjektet tester ut ulike typer virtuelle «personer». Spredningen er stor når det gjelder både alder, kjønn, stemmetype og hårfrisyre.  
 eksisterende offentlige databaser skal multimedia-tilpasses slik at informasjonen de inneholder kan formidles av avatarene. 
gien blir levert av det japanske selskapet Fujitsu. De har utviklet et produkt de kaller Advice Agent, som også kan brukers til å gi 
rsielle nett-aktiviteter et menneskelig ansikt.  

se: Av Tore Neset, tor 1. aug 2002 kl. 10:21  Avanti-prosjektet Kista kommunetarget=blank>Lewisham bydel 
ls kommune, Fujitsu Advice Agent   
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1.1.11. Den virtuelle kommunen 

Virtuelle kommuner eller byer er en spennende og fremtidsrettet måte å benytte IKT på for å 
fremme tilgjengelighet, innsyn, gjennomføre valg, osv. Poenget er å lage et "dataspill" lignende 
brukergrensesnitt hvor den enkelte kan "besøke" offentlige hus, politikere, butikker, skoler, osv. 
Når borgeren  "går inn" i en  bygning eller "snakker" med en person, vil man kunne gå inn på de 
vanlige nettstedene for å få utført tjenester eller f.eks. gjennomføre et elektronisk valg. Her er 
mulighetene mange og eksempelet under illustrerer noen av disse mulighetene. 

 

  

 

 

Singapore eCitizen Center  

Singapore har utviklet flere slike virtuelle byer. 
Bildet til venstre viser et brukergrensesnitt hvor du 
klikker deg inn via et kart.  De tilbyr også 
muligheter til å få informasjon basert på livsfaser.   

Referanse 

http://www.sg/flavour/map.html 
Active Worlds  

Active Worlds er en oversikt over  3000 virtuelle 
byer , steder, regioner, mv. de fleste benyttes 
utelukkende til spill, men enkelte har et mer 
funksjonelt preg.  

Referanse 

http://www.activeworlds.com/

Karlskrona2  
I Karlskrona i Sverige er det etablert et prosjekt  
som skal lage en digital kopi av byen, nettstedet 
kalles Karlskrona2. Denne "kopien” er tilgjengelig 
for borgerne via Internett og kabel TV, hvor digital 
representasjon av kommunens mange tjenester 
gjøres tilgjengelig. Det vil bli laget en virtuell kopi 
av gatene og bygninger i sentrum av byen.  Ved å 
navigere med piltastene og klikke på bygninger, 
kan du lett gå inn og utføre ulike tjenester. 
Borgeren kan i tillegg "snakke" med andre, spør 
om veien eller bare lese informasjon.    

Referanse: 
http://www.superflex.dk/tools/supercity/karlsk
rona2/ 
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1.2.  Kommunikasjon 

1.2.1. Innbyggerinitiativ  

Innbyggerinitiativ, eller forslag fra befolkningen i en kommune, betegner et demokratisk tiltak 
som det tidligere har vært forholdsvis vanskelig å gjennomføre i praksis. Med IKT kan imidlertid 
folket vesentlig lettere delta direkte i den politiske beslutningsprosessen ved at en gruppe av 
velgerne formulere et forslag til en beslutning. Dette forslaget kan siden vedtas eller forkastes 
enten ved elektronisk eller manuell avstemming blant velgerne, eller ved behandling i 
representasjonsorganet.  
 
Gjeldende rett har i dag ikke regler om innbyggerinitiativ, men i forslaget til ny Kommunelov (se 
innledning under juridiske utfordringer) pliktes kommunestyret eller fylkestinget selv å ta stilling 
til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 
prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget. I 
motsetning til folkeavstemminger, er formålet med innbyggerinitiativ å få satt saker på den 
politiske dagsorden. Lokal forslagsrett kan bidra til at saker som engasjerer befolkningen 
kanaliseres inn i den representative prosessen på en formell og ordnet måte. Å ta i bruk 
innbyggerinitiativ har dessuten en viss symbolsk betydning i den forstand at den gir borgerne 
en rett til å aktivisere kommunestyret, og i tillegg vil tiltaket ha en funksjon i de tilfeller der 
spørsmål faktisk ikke ville ha blitt behandlet (Ot.prp.nr.45 2001-2002).  
 
Bruk av IKT til å samle ”innbyggere” som støtter et forslag vil klart være enklere, og det finnes 
mange eksempler på bruk av IKT til dette formålet. Vi skal kort her nevne muligheter til rask og 
enkel presentasjon av saken på "hjemmesider", skape en arena for å mene noe i, 
argumentasjonsformidling, debattforum, distribusjon av e-postlister, registrering av 
"underskrifter", formidling av pressemeldinger, mv. I tillegg muliggjør IKT vesentlig bedre og 
billigere valgsystemer. For at en slik forslagsrett skal kunne fungere er det viktig at aktuelle 
saker, sammenhenger og konsekvenser er godt kjent blant innbyggerne (Ot.prp.45 (2001-
2002).  
   
En fare med innbyggerinitiativ er den mulighet som ligger i at små pressgrupper, f.eks en bedrift 
eller en interessegruppe, kan påvirke kommunestyrets dagsorden i for sterk grad. En rett for 
borgerne til å få satt bestemte saker på dagsorden kan fremtvinge avstemminger som 
kommunestyret ikke ønsker, og som forslagsstillerne ikke bærer ansvaret for resultatet av. I 
tillegg er det påpekt en fare for at slike initiativ kan svekke interessen for å delta i valg, og 
dermed kunne svekke det representative systemet generelt. Det er videre nødvendig med 
innretninger som muliggjør å sortere ut hvem som faktisk er meningsberettiget i en kommune. 
Dette vil kreve (IKT) løsninger som på en eller annen måte verifiserer innbyggerne opp mot 
manntallsregisteret.  

 «Rädda Skeppsviken», 

En aksjonsgruppe, «Rädda Skeppsviken», krevde, med bakgrunn i 6015 underskrifter, en kommunal 
folkeavstemning. Aksjonsgruppen foreslo at folkeavstemningen skulle holdes samtidig med valget i 1998. 70,5 
prosent stemte for grøntområde, 27 prosent for å bygge boliger. 70,8 prosent stemte i kommunevalget, 74,2 
prosent deltok i folkeavstemningen. Aksjonsgruppen benyttet primært IKT ifm informasjonsutveksling. Selve 
avstemmingen skjedde uten IKT.  

Referanse 

http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/utredninger/NOU/016001-020006/index-dok000-b-n-
a.html
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Erfaringer med folkeinitativ i Sverige  

I 1994 åpnet Sverige, med Finland som forbilde, for ukontrollerte folkeavstemninger gjennom 
innbyggerinitiativ. I realiteten har en derimot å gjøre med kontrollerte avstemminger, regelen har et visst preg 
av «skinndemokrati». Underskriftskravet er satt til 5 prosent av de stemmeberettigede i kommunen, eller 
landstinget. Initiativet skal videre være skriftlig - angi det aktuelle spørsmålet - og inneholde underskriftene og 
adressene til initiativtakerne . 2/3 av representantene i kommunestyret/landstinget må så stemme for kravet 
for å utløse en folkeavstemning. Resultatet av en eventuell folkeavstemning er rådgivende. Totalt er 70 saker 
aktualisert som folkeinitiativ, bare ett har resultert i en folkeavstemning. Det gjaldt spørsmålet om utbygging av 
et grøntområde i Uddevalla. Kommunestyrene har således fungert som en effektiv propp mot innslaget av 
folkeinitiativ. Som grunn for avslag har kommunestyrene primært benyttet seg av økonomiske argument. 
Kommunestyrenes nærmest kategoriske avslag har bidratt til å sette fart i debatten om lokale 
folkeavstemninger. Høsten 1996 foreslo den såkalte «demokratiutvecklingskomiteen» at det burde holde at en 
tredel av representantene i kommunestyrene sluttet seg til et initiativ for å utløse en folkeavstemning (Walin 
2000). Forslaget ville hatt liten effekt, fremdeles ville 40 av 70 initiativ blitt avvist. I 1999 gav Riksdagen uttrykk 
for at kommunestyrene ikke burde ha anledning til å avvise et initiativ, gitt at for eksempel 10 prosent av 
befolkningen stod bak kravet om en folkeavstemning.  

Referanse 

NOU 2001: 3: http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/utredninger/NOU/016001-020006/index-dok000-b-n-a.html

1.2.2. Online petisjon 

En konkret variant av innbyggerinitiativ er såkalt online petisjon. Online petisjon er en 
anmodning, krav eller ”bønnfallelse”, framsatt av en eller flere borgere til et kommunestyre, 
komite eller parlament. Petisjonen omfatter anmodninger om å behandle eller omgjøre en 
eller annen sak. Vanligvis underskrives petisjon av flere borgere. f. eks "vi fremsetter en 
petisjon for å få flere lekeplasser for barn i vår bydel". Andre temaer kunne kanskje være 
arealdelen i kommuneplanen, transport og veibygging, miljøspørsmål, verning av områder 
eller bygninger, helse- og sosialspørsmål, landbruksspørsmål, skole, barnehager og rettslig 
problemer. Enkelte myndigheter organiserer arbeidet med petisjon ved at det nedsettes en 
egen organisasjon som behandler petisjonene. IKT vil muliggjøre petisjon lettere for 
eksempel ved at det organiseres grupper på Internett hvor borgere kan lese om en sak og 
gi sin støtte (”underskrift”).  

 

 

 

Denne siden er hentet fra det skotske 
parlamentets hjemmesider for ”The 
Scottish Parlament Public Petition 
Committee” hvor det er forholdsvis 
enkelt å fremsette en online petisjon.  
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Scottish Parliament Public Petitions Committee 

Et bra eksempel på hvordan dette virker er "Scottish Parliament Public Petitions Committee" som har ansvaret 
for å motta og behandle petisjoner fra borgerne. De har egne websider hvor det bl. a er mulig å fremme 
petisjonene elektronisk, og egne guider for petisjon er lett tilgjengelige. Komiteen har mottatt og behandlet 
flere hundre petisjoner, og hadde alene 45 presentasjoner av petisjoner sist år fra ulike personer og grupper. 
En viktig oppgave for komiteen er å markedsføre tiltakene.  

Referanse:  

For ytterligere informasjon om petisjon med eksempler, kontaktpersoner, rapporter osv anbefales følgende 
link. Merk at for å finne selve web-stedet for å fremsette en petisjon må du velge "remit" , deretter "online 
electronic petition" for å se hvordan dette ser ut i praksis på Internett. 

http://www.scottish.parliament.uk/official_report/cttee/petit.htm

Se også hvordan dette gjøres i England: 

http://www.local-regions.odpm.gov.uk/petition/01.htm#fn 

 
1.2.3. e- post til politikere   

Mange borgere velger å sende e-post til deres politikere, og kommunikasjonsformen er på kort 
tid blitt et svært viktig supplement til tradisjonelle telefon, brev i papirform og ansikt-til-ansikt 
dialog. Kommunikasjon mellom borgere og representantene på denne måten er derfor viktig å 
ivareta på en ordentlig og seriøs måte. Den største fordelen med mail er hurtighet, samt at 
tiltaket er svært rimelig sammenlignet med vanlig post. En annen fordel er at den er "uformelle" 
i sin karakter,  noe som kanskje legger terskelen for deltakelse laver enn andre 
påvirkningskanaler.  

Kommunene kan gjøre tilgangen til politikere lettere tilgjengelig ved å la e-postadresser være 
synlige på hjemmesidenen til kommunen. Slike e-postlister kan også ha andre funksjoner som 
for eksempel tilrettelegge for informasjonsabonnement, stimulere ulike nettverk, påmelding til 
møter og konferanser, osv. Bruk og policy for de enkelte medarbeiderne i kommunen er viktig, 
og mange velger å benytte ulike systemer for automatiske svar ved henvendelser som for 
eksempel kan inneholder informasjon om tid for mottak av e-post, antatt tid for å respondere, 
saksgang, hva borgeren skal gjøre hvis han eller hun ikke får svar samt en kopi av deres 
originale meddelelse.  

En ulempe med e-post er faren for å overbelaste politikere og administrasjon med for mye post. 
Dette kan være et reelt problem, og dersom befolkningen stadig opplever at de ikke får svar på  
henvendelser kan dette igjen undergrave tilliten til politikere og demokratiet. Dessuten er det en 
fare for at enkelte personer eller pressgrupper benytter e-post for å påvirke politikere med 
trusler eller ved destruktiv bruk,  eller at det fremmes utidig og uønsket lobbyvirksomhet.  

Arbeiderpartiets stortingsgruppe 
Arbeiderpartiets stortingsgruppe rapporterer at langt flere tar direkte kontakt via e-post i dag, enn for bare få år 
siden. Arbeiderpartiets stortingsgruppe fikk i løpet av en uke (7- 14/4.2000) i snitt 10 e-mail for dagen, 
partikontoret fikk 15- 20. I forbindelse med gasskraftsaken og Bondevik regjeringens avgang i mars fikk partiet 
omtrent 30 henvendelser via mail hver dag.  
Referanse  
NOU 2001:3 
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Sluttrapport fra Program for elektronisk saksbehandling - Statskonsult 

Statskonsult har på forespørsel fra AAD gjort en  faglig vurdering av bl.a. hvordan de ulike bruksmåtene av e-
post forholder seg til journalføring og offentlighets-prinsippet, og om de gjeldende retningslinjer for bruk av e-
post er tilstrekkelig for å få til en god og hensiktsmessig bruk i statsforvalt ningen.  

Referanse 

For ytterligere informasjon om erfaringene fra Statskonsult anbefales rapporten på følgende link: 

http://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/2002-14/r2002-14.pdf

 

Parlamentsmedlem gir tommelen ned for elektronisk lobbyvirksomhet  
Enkelte parlamentsmedlemmer i England gir tommelen ned for å benytte e-post og andre elektroniske medier 
for å påvirke politiske beslutningstakere. Det er spesielt frykten for å bli nedlesset av e-post fra velgerne som 
fremheves.  En talsmann for IT Minister Richard Alston sier at det er en stor forskjell mellom "lobbying and 
spamming" - mens en MP ønske velkommen post fra velgere, er bulk e-post og  kampanjer ikke en form for 
kontakt som blir godt mottatt.  Omkring 20% av kommunikasjonen med politikere i UK er via elektroniske 
midler, og estimater tilsier en økning opp mot 70% i løpet av kort tid. The House of Commons rapporter viser 
til at når representantene mottar en kampanjer fra en gruppe som for eksempel protesterer på et spesielt 
tema, velger de i stedet for å håndtere de enkelte e-postene individuelt,  sletter alle sammen uten å lese dem 
først. Parlamentet ser i dag på ulike løsninger for å filtrere informasjon eller å stenge ute "junk e-mail".   
Referanse 
For ytterligere informasjon om bruk av e-post i England anbefales følgende link:  
http://www.cw360.com/bin/bladerunner?REQUNIQ=1028312397&REQSESS=x80Q43RZ&REQHOST=site1
&2131REQEVENT=&CFLAV=1&CCAT=2&CCHAN=30&CARTI=114660 

1.2.4. Telefaks og online telefaks 
Som en respons på manglende tilbakemelding fra politikere ved henvendelse på e-post, er det  
mange som finner det hensiktsmessig å benytte telefaks. Telefaksene er rask, lett tilgjengelige 
og borgeren kan fakse inn en håndskrevet telefaks. Han/hun trenger ikke å beherske et tastatur 
og datamaskiner for å nå frem med sitt budskap. Telefaks er i enkelte miljøer fremdeles en 
viktig kanal for å formidle informasjon raskt, også f.eks. valginformasjon.. Som vist i avsnittet 
om e-post kan det være et problem at enkelte politikere i visse perioder ikke rekker å besvare 
e-post. For å bøte på problemet er det blant annet utviklet ulike systemer for å sende telefaks til 
politikerne over Internett.   

 

FaxyourMP.com 
FaxyourMP.com er en site på Internett hvor det er mulig å 
sende en telefaks til en politiker i parlamentet i England. 
Nettstedet har bakgrunn i manglende respons fra politikere 
ved henvendelse på e-post, blant annet fordi mange ikke 
benytter e-post. Kanalen er benyttet ifm lobbyisme, men 
hoveddelen av de som benytter nettstedet er vanlige borgere.  
Nettstedet tilby bl.a. hurtig søk på navn og valgkrets samt et 
godt brukergrensesnitt. Systemet virker i prinsippet som e-
post, men meldingen kommer ut på telefaksen nærmest 
parlamentsmedlemmet. I august 2002 har mer enn 33,222 
telefakser allerede blitt sendt til 638 av 659 MP. 
 
Referanse: 
http://www.faxyourMp.com  
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1.2.5. Generelle debattsider 

Generelle debattsider er tiltak og systemer hvor kommunen på generelt grunnlag åpner opp for 
debatt og innlegg mellom borgere og politiske miljøer. Temaene kan variere og fastsettes ikke 
nødvendigvis av politikere, men kommunen iverksetter og drifter nettstedet. Generelle 
debattsider gir borgere en ny arena "å mene noe på". Innleggene i debattene lagres normalt og 
gjøres tilgjengelig på Internett.  

Debattforum i Kongsberg kommune 

Borgerne får via nettet i dag anledning til å stille spørsmål og kommentere ulike fylkeskommunale saker. 
Kongsberg kommune har utviklet en portal som kalles "Kongsberg web-debattforum". Her oppmuntres 
innbyggerne til å delta i direkte politiske diskusjoner på nettet. Debattforumet er supplert med ulike 
informasjon, herunder foto , bestemmelser, plankart over områder, mv.  

Referanse 

www.konsberg.net/debatt

 

BollnäsDialogen 

BollnäsDialogen er et initiativ som legger til rette for forenkle dialogen med kommunens politikere og 
tjenestemenn. Gjennom dialogen gis svar på spørsmål i kommunale anliggende og der borgerne kan føre en 
dialog eller fremme forslag om forskjellige ting. Å kunne være med og påvirke utviklingen og kanskje skape 
opinion vektlegges av kommunen. Dialogen legger også opp til bedømminger av ulike initativ og beslutninger 
fattet av kommunen. Målsettingen er å gjøre BollnäsDialogen til en levende møteplass for alle, ett torg der "vi 
samlas och snackar om allt mellan himmel och jord". 

Referanse 

For ytterligere informasjon om systemet se følgende link:  

http://www.svekom.se/skvad/E-democracy-en.pdf

 
 
Svenske kommuners erfaringer med debattforum  

Det skilles mellom ulike slike fora i litteraturen. For en bra gjennomgang over ulke online forum i svenske 
kommuner anbefales forskeren Agneta Ranerups arbeide "Online forums as a tool for people-centred 
governance - Experiences from local govenment in Sweeden". Arbeidet er tilgjengelig i kapittel 13 i boken 
"Community Informatics".  
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1.2.6. ”Chat”  

En "Chat" er i politiske sammenhenger en direkte dialog mellom en borger og en politiker hvor 
begge sitter foran en datamaskin i sanntid, dvs til samme tid. Alle som har tilgang og har web-
siden åpen kan umiddelbart lese hva alle andre skriver. Normalt lagres ikke informasjonen eller 
innspillene i en "chat", og deltakerne kan velge å være anonym. Denne måten å kommunisere 
på er så langt forholdsvis uvanlig ved diskusjon av lokal politikk, men der det skjer er det 
normalt organisert av kommunen, ordfører eller fylke. Noen ganger er det et spesifikt tema som 
diskuteres, og noen ganger er det kunngjort at det vil delta politikere i "chatten". Dialoger med 
borgeren via "chat" tilfører begge parter informasjon som kan være nyttig.  

For at dette skal virke godt er det for det første viktig at temaet er avklart på forhånd og at 
(minst) en senior beslutningstaker deltar. For det andre kan det gjøres oppmerksomt på at 
deltakerne ikke direkte medvirker en policy, men at de deltar for å informere beslutningstakere. 
For det tredje er det viktig å stimulere til deltakelse. Slik rekruttering kan for eksempel skje ved å 
direkte invitere borgere eller grupper av borgere til å delta gjennom annonsering av debatten i 
lokalavisen. For det fjerde må tiltakene gjøres så sosialt inkluderende som mulig. Dette kan 
bety at borgere på forhånd får nødvendig opplæring i hvordan de går frem for å delta, f.eks 
gjennom undervisning på skoler eller kursing på "seniortreff", mv. For det femte bør det være 
noen som har ansvar for å oppsummere debatten, gjerne som et slags møtereferat. På denne 
måten kan borgerne i etterkant lese hva som faktisk kom ut av diskusjonen. Referatet, eller 
oppsummeringen, kan for eksempel legges ut på kommunens hjemmesider etter at debatten er 
avsluttet. Det bør ikke gå lang tid før oppsummeringen er tilgjengelig. Sist, men ikke minst, bør 
det gjennomføres en evaluering av tiltaket som hurtig gjøres tilgjengelig for befolkningen. 
Evalueringen kan inneholde både kvalitative og kvantitative vurderinger.       

På dette området er det gjort en del forskning 
blant annet i Sverige. En av 
hovedkonklusjonene er at rekruttering er en 
kritisk suksessfaktor, og jo flere steg som 
kreves for å få tilgang, jo mer sannsynlig er det 
at folk avstår fra å delta. For å sikre at lover og 
retningslinjer følges, er det også viktig å benytte 
ulike metoder for å få tilgang og å for å bidra, 
herunder; registrering, gjennomlesing før 
publisering (redaksjon/sensurering) for å 
forhindre forbudt informasjon som f.eks. 
rasisme, nazisme, personsjikane, pornografi, 
etc. Dette krever kontinuerlig monitorering av 
innhold fra ansvarlige myndigheter. Erfaringer 
fra Sverige har også vist at slike dialogsystemer 
krever "ekstern" oppfølging for å virke; mange 
deltar i starten, men engasjementet og 
interessen avtar lett over tid. En måte å skape 
entusiasme på er å annonsere i lokalavisene 
om at en diskusjon er på gang på et konkret 
tema. 

Også i Nederland har "chat" blitt en 
populær demokratisk 
kommunikasjonsform.  Erfaringer mv. er 
tilgjengelig på følgende link: 
http://www.omroep.nl/nos/specials/prinsj
esdag/2002/paginas/chat/chatten.html

1.2.7. Klagesystemer 

Dette er systemer som gjør det enklere for borgeren å klage på saker eller vedtak iht 
Offentlighetsloven, forvaltningslovgivning, mv. Egne beslutningssystemer for klagenemder er 
utviklet og systemene vil kunne bidra til å sikre en forsvarlig og åpen saksbehandling.  Sentrale 
utfordringer tilknyttet IKT systemene er for eksempel hvem tar klagene, ivaretagelse av 
klagerett og utredningsprinsipper samt at nye organisasjonsmodeller (f.eks servicekontor) har 
den kunnskap og innsikt som tidligere klageutvalg hadde. 
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1.2.8. Mobilisering og nett aktivisme 

Elektroniske politisk mobilisering og nettaktivisme søker å beskrive det (store) potensialet som 
ligger i bruk av IKT til å realisere alternative politiske miljøer (Heeks 1999: 214). I følge Rose er 
interessen for slik deltakelse i befolkningen stor; en undersøkelse viser for eksempel at hele 48 
% har skrevet under på opprop eller underskriftskampanjer, noe som gjør dette til den nest 
størst politiske aktivitet etter det å delta i valg (62 %). Tilsvarende har 15 % av befolkningen 
deltatt i protestmøter, demonstrasjoner eller aksjoner (Rose 2000). Hansen viser tilsvarende at 
ulike ”enkeltsakslister” i lokalpolitikken generelt har en positiv effekt på deltagelse ved 
tradisjonelle valg (1994:25 og 27).   
 
Ny IKT gjør det mulig å holde kontakt gjennom effektive nettverk. E-postlister og 
nyhetstjenester gjør kommunikasjonen mange ganger raskere og billigere. Disse er også 
vanskelige å kontrollere for myndigheter. Resultatet blir flere og sterkere nettverk mellom 
personer som kan befinne seg på vidt forskjellige deler av jordkloden.  Kampen mot de 
internasjonale legemiddelselskapene i spørsmålet om patentrettigheter på AIDS-medisiner er 
et eksempel. En slik internasjonal kampanje er helt avhengig av koordinering av utspill og 
aksjoner. IKT, og spesielt internett, gjør slike aksjoner lettere å gjennomføre og øker sjansen for 
gjennomslag for aksjonens mål. 
 
I Norge er potensialet for slike aktiviteter betydningsfullt, og kanskje særlig lokalt. For mange 
kan det imidlertid være vanskelig å fysisk møte opp i demonstrasjoner og aksjoner. IKT kan 
sannsynligvis forenkle og forsterke trenden med ”alternativ” deltakelse i politikken.  
 
 

e- underskriftskampanjer for søskenmoderasjonen i barnehager  i Bærum kommune 

Det ble foreslått at i Bærum kommune at man legger til rette for underskriftskampanjer på Internett som et 
virkemiddel for å få flere til å engasjere seg i lokalpolitikken. I forbindelse med dette ble det referert til en sak 
hvor kommunen ønsket å ta bort søskenmoderasjonen i barnehager. Det kan ofte være vanskelig å få folk til å 
møte fysisk opp i demonstrasjoner. Derfor valgte de som stod i bresjen for saken å la folk vise sitt 
engasjement ved å skrive navnet sitt i en samlet underskriftskampanje via e-post. Det viste seg at svært 
mange benyttet seg av dette tilbudet, noe som indikerer at Internett kan være et velegnet middel for å 
engasjere folk i lokalpolitikken.  

Referanse 

http://www.baerum.kommune.no/artikler/informasjon_frontserv/andersen_rapport/rapport_andersen.htm

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dette bildet viser en av sidene som ble benyttet 
på Internett i forbindelse med forberedelsene til 
aksjonene i Gøteborg mot EU toppmøtet. 
Sidene inneholder mellom annet påmelding, 
reiserute, praktisk informasjon om overnatting, 
osv.  Ytterligere informasjon  er tilgjengelig på 
følgende link:  
 
http://goteborgaksjonen.fix.no/lopis_gbg.pdf
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Demonstrasjonene mot Verdensbanken i Oslo 
sommeren 2002:  

Over 10.000 mennesker deltok i en fargerik og kreativ 
manifestasjon mot Verdensbankens i Oslo mandag. 
10.000 fredelige demonstranter deltok i den største 
solidaritetsaksjonen vi noen gang har sett i Norge. 
Koordinering, informasjonsutveksling, e-postlister, 
abonnement, osv. finnes på nettstedet, og trolig spilte 
IKT en sentral rolle i arbeidet (august 2002). 

Referanse: 

http://www.oslo2002.no/ (nå stengt!)

Bildet er hentet fra nettstedet 
www.oslo2002.no. Stedet er i dag 
stengt, men her ble Internett benyttet 
ifm en aksjon mot Verdensbanken 

.2.9. Web- og videokonferanser  

eb og videokonferanser er systemer som tillater dialog mellom borgeren og representanten hvor 
vende bilder formidles mellom aktørene. Konferanse gjennomføres normalt i sanntid og to eller 

lere kan delta. Det er også mulig for å hente opp og se på samtaler og møter mellom andre aktører 
å et senere tidspunkt (videoarkiv). Systemene kan således fungere som billedlige møtereferat. 
eduserer tidsbruk og mulighet til hurtige møter er en viktig fordel, dessuten kan "ansikt til ansikt" 
ialoger fremkomme som mer menneskelig enn skriftlig kommunikasjon. Enkelte representanter 
enytter faste tider ala "ordførerkrakken" eller borgeren kan f.eks.  bestille "e-møte" med "sin" 
olitiker eller sitt parti. Dette kan for eksempel kunngjøres i lokalavisen eller på Internett. Tiltakene 
ar tidligere forholdsvis dyre og teknisk vanskelige å gjennomføre, men ny teknologi, for eksempel 
redbånd, åpner opp for økt kvalitet og bruk. Kommuner som ønsker å benytte videokonferanser 
an utvikle en egen nettside hvor dialogene gjennomføres i et enkelt brukergrensesnitt. Det er 
anlig med overføring av lydfiler sammen med bildene, men også ulike skriftlige systemer benyttes 
ammen med bildene ( f.eks. chat). 

Videokonferanser 

Kommunikasjonsverktøyene finnes i mange varianter 
og potensialet er stort. De fleste systemene har 
integrert kamera og multimediaprosessor og gir samme 
kvalitet som i et konferanserom  fra din egen PC.  
Enkelte modeller gir  deg levende databilder fra PCen 
din på TV skjermen. Når man er i samtale vil andre 
enden se det samme levende bildet som deg. Prisen på 
systemene varierer fra kr 5-150 000.  
Referanse:  

http://www.avikom.no/videokonferanse/index.htm

 
 

 
 

Dette eksempelet er en ”ViaVideo” modell hentet fra 
firmaet Avikom. Kommunikasjonsverktøy tilbyr for 
videokonferanse og har integrert kamera og 
multimediaprosessor. Systemet gir samme kvalitet 
som i et konferanserom  og kan kjøres fra egen PC. 
Pris oppgis til ca 6000 ,-(eks.mva) (August 2002) 
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1.2.10. Telefonkonferanser  

Telefonkonferanser er som videokonferanser, men uten overføring av bilder. Systemene finnes 
i mange varianter og borgerne kan delta i slike dialoger forholdsvis enkelt. Systemene er 
allerede i bruk hos flere stortingsrepresentanter i dag, og kan benyttes i mange 
sammenhenger.   

Akershus Senterpartiets valgkamp 2001 

I valgkampanjen 2001 gjennomførte Akershus Senterparti en aksjonsuke for barn og unges oppvekstmiljø, 6. 
mars til 5. april. Politikere deltok blant annet på telefonkonferanse med de aksjonsansvarlige, hvor ideer og 
planer ble utvekslet. De aller fleste hadde arrangement/ tiltak som belyste forskjellige sider av temaet.   

Referanse 

Akershus Senterparti evalueringsrapport etter valget 2001: 
http://www.senterpartiet.no/template/generator.cfm?d_id=230&p_id=3111

1.2.11. Nettkafeer 

Nettkafeer er tiltak som spesielt er egnet til å gjøre tilgangen til PCer og Internett lettere 
tilgjengelig for befolkningen. I tillegg til et samlingssted, kan slike steder benyttes i ulike 
anledninger og til politiske aktiviteter. For eksempel kan det gjennomføres ulike e- 
læringsmoduler (Pensjonistkurs, skolekurs, osv.). Dessuten kan kafeene benyttes ved e-valg. 
Kommunen kan spille en nøkkelrolle i etablering og drift av nettkafeer.  
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Bildet viser en nettkafe i Oslo. Mange 
kommuner støtter i dag ulike aktiviteter 
hvor slike nettkaffeer inngår i en større 
sammenheng.  

 
 
 
 
 
 
 

2. ”Consumer Democracy” i form av IKT - løsninger 

onsumer Democracy” representerer et sett med IKT systemer hvor borgerne uttrykker sine 
referanser - ikke gjennom å sende ut et svak signal hvert 4. år - men gjennom kontinuerlige 
lg av tjenester og service (Ranerup 1999). I dette ”lille demokratiet” betraktes borgerne som 
teressenter” som krever full tilgang på sine universelle rettigheter og muligheter, gjerne uten 

 måtte henvende seg til kommunen. I tillegg til forbrukerundersøkelser, vil IKT kunne bidra 
jennom økt bruk av ulike e-handelsiter hvor private og offentlige leverandører presenterer sin 
nester til kunden (Ranerup 1999).  

ed hjelp av omfattende forbrukerinformasjon kan ”velgeren” på denne måten holde de 
lkevalgte ansvarlig for den kurs som er valgt (Rattsø & Sørensen 1996:153). Noen 
ustrerende eksempler er  kåringer av ”norgesmester i kommunal økonomi”, oversikter over 
mmunale gebyrnivå og eiendomsbeskatning, ventelistegaranter eller frie valg av skoler og 

arnehager. Noen viktige funksjoner som dette krever er presentasjon av lover og regler 
ettighetsinformasjon), presentasjon av alternativer, rangeringsystemer for tjenester, 
ntelister, mv.  
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Kritikk av ”Consumer Democracy” fremmes på flere fronter. For det første stilles det spørsmål 
om de politiske, tekniske og økonomiske resursene til den enkelte vil medføre ulikheter i tilgang 
til ”markedet”. Phillis hevder for eksempel at ”the fact that people needed money before they 
could even enter this market was conveniently forgotten (1996:201).  
 
For det andre forutsettes en komplekse informasjon om hva ”markedet” har å tilby, herunder 
kalkuleringsverktøy og muligheter til å rangere (komparative analyser, presentasjon av 
rettigheter og serviceerklæringer, mv.). Slike systemer er svært avanserte og krever at alle 
institusjonene og tjenesteleverandørene etablerer, og kontinuerlig monitorerer, sin egen og 
andres virksomhet. I tillegg må virksomhetene og tjenestene presenteres til ”borgerne” på en 
appetittvekkende og innbydende måte, noe som i sum sannsynligvis både vil være teknisk 
vanskelig og kreve bistand fra både (dyre) markedsføringsfirmaer og webdesignere.  
 
For det tredje, om det i det hele tatt lar seg løse teknisk og økonomisk, så reises det en rekke 
vesentlige og vanskelige spørsmål knyttet til kriterier for kvalitet; innhold, prissetting, 
ventelistegarantier, og hva som skal legges til grunn for rangering. Andre igjen har pekt på mer 
prinsipielle sider, og hevdet at når borgerrollen på denne måten kommer i bakgrunnen i forhold 
forbrukerrollen, kan dette gi ytterligere negative effekter på den tradisjonelle velgerkanalen 
(Christiansen & Lægreid 2002, Rose og Pettersen 1997:124). I ytterste konsekvens kan 
borgeren ”ignorerere de sosiale og politiske omgivelser som gjør det mulig for oss å nyte godt 
av disse rettighetene (Hansen 1995:85).  
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2. Politisk informasjon og kommunikasjon 

 

2.1.  Den enkelte politiker og partier 

 
2.1.1. Partipolitiske hjemmesider 

Med partipolitiske hjemmesider siktes det til tiltak som samlet presenterer politiske partier eller 
lister på Internett. Disse sidene kan ha flere funksjoner. For det første fungerer partipolitiske 
hjemmesider som ren informasjon til borgerne om politiske preferanser, politisk 
målformulering, prinsipper og program. Dessuten kan sidene bidra til at befolkningen følger 
med i hva partiet foretar seg, og på den måten fungere som kontroll eller referansepunkt i det 
politiske ordskiftet og i beslutningsprosessene. Dette kan for eksempel skje ved at partiene på 
nettstedet kommunisere standpunkt i saker, formidler nye budskap, gjennomfører 
rekrutteringskampanjer eller bidrar til politisk mobilisering og sosialisering. Noen partier bruker 
sidene til å vekke oppmerksomhet, sette fart i folks politisk engasjement, skape interesse for 
medlemskap, aktivisere  og eventuelle rekruttere til tillitsverv. Mange sider er interaktive og 
tillater debattforum, informasjonsabonnement, mv.   
 
 
 
 

Enkelte partier tilbyr i tillegg 
medlemmer spesielle rettigheter, 
gjennom såkalte "ekstranett", dvs  
avgrensede brukergrupper på Internett. 
Her kan det f.eks gjennomføres trening 
av politiske ledere (e-læring), ivareta og 
koordinere interesser internt, forberede 
nominasjoner og fysiske møter, 
gjennomføre interne "nettmøter", 
identifisere og søke målgrupper, holde 
kontakt med og konsultere 
medlemmer, veie argumenter, osv.  

 

 
2.1.2. Individuelle politiske hjemmesider 

Enkelte politikere har laget sin egen private hjemmeside på Internett. Selv om tiltaket primært 
synes å være et individuelt anliggende, er det ingen ting i veien for at kommunen kan initiere og 
bistå med å utforme sidene. Et annet alternativ er å sette ut arbeidet til et eksternt firma som på 
oppdrag bistår med utviklingen og vedlikeholdet av sidene. Kommunen og den enkelte 
representant bistår ved å sende nyheter, endringer osv. til firmaet. Slike sider kan tilføres en 
rekke funksjoner, og flere og flere politikere går selv på nettet med deres personlige kampanje. 
Det er inntil videre især skjedd i utlandet, men vil nok fremover også bli alminnelig i Norge.  
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ePolitix.com  

Epolitix.com er et nettsted hvor 285 parlamentsmedlemmer (MP) presenteres, den største samlingen på 
Internett over parlamentsmedlemmer i UK. Av disse 285 websites har ePolitix.com bygget over 120 sites fra 
bunnen av. På instruksjon fra MPs' offices er de også ansvarlig for å oppdatere og videreutvikle de 120 
websitene og sikre at alle 285 MP websitene er up-to-date. Sidene inneholder mye informasjon, herunder 
biografi, medlemskap i komiteer og utvalg, pressedekning, meninger,  møtereferat, forum for e-dialog, osv.  

Crispin Blunt, Conservative Member of Parliament 

Bildet til venstre viser et konkret eksempel på en bra 
MP hjemmeside: 'I am Crispin Blunt, Conservative 
Member of Parliament for Reigate in Surrey. For further 
details on what being a Member of Parliament entails 
click here. Please feel free to browse the contents of my 
website. The pages contain some information about 
myself and the work that I do, as well as some links 
which may be of interest or help to you. If you have any 
comments concerning my website, please email me at 
crispinbluntmp@parliament.uk. Thank you for your visit. 

Referanse: 

http://www.epolitix.com/webminister/crispin-blunt

Noen andre eksempler på gode og dårlige hjemmesider 

The Economist gjennomgår enkelte britiske sites i sitt nr. 24. juni 2000. I følge magasinet er det stor variasjon; 
Noen politikere gjør det godt, hos andre er resultatet "forferdelig". Især er "skyggefinansministerens 
www.Michaelportillo.co.uk" en  "forferdelig site" etter bladets mening, idet han kommer med en totalt irrelevant 
historie fra sin ungdom om, hvorfor han kledde seg på en bestemt måte for at gjøre inntrykk på en ung dame. 
Economist mener politikerne har mye å lære før man kan skape en meningsfull offentlighet på Internettet. 
Bladet fremhever Charles Kennedy fra Liberaldemokraterne som en har laget  en godt site. Siden er 
tilgjengelig på  www.scotlibdems.org.uk . Noen gode danske sider finnes på f.eks. på www.bonde.dk eller 
www.bertel.dk .  

2.1.3. Private elektroniske "høringer" (valgkretsforum) 

Valgkretsforum er et elektronisk forum hvor den enkelte medlem eller representant i en 
kommune på eget initiativ legger til rette for lokal dialog med borgere og interessegrupper. 
Forumet kan inkluderer interessegrupper innen valgkretsen - lokale sykehus, skoler, 
ungdomsorganisasjoner, næringsliv, frivillige organisasjoner, etc.  Slike forum kan også være 
åpne for publikum generelt. Representanten kan på denne måten rådføre seg i ulike spørsmål, 
eller spørre om borgernes meninger i konkrete saker. Basert på innspill fra "valgkretsforumet" 
kan representanten f.eks. utferdige rapporter som formidles til andre politiske (lokale) 
organ/aktører eller administrasjon, direktorat eller departement. På denne måten etableres et 
nytt forum for medvirkning og innflytelse i politikken. Representanten vil i tillegg ha en åpen 
dialog på grasrotnivå, få viktige innspill ved utforming av synspunkter og policy samt 
effektivisere dialogen med borgerne. 
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Referanse  
Det finnes få, om noen, eksempler på dette i Norge. I England jobber imidlertid firmaet ePolitix.com med å få 
til en pilot for dette. Følgende link  viser poengene:  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cminform/1065/106517.htm

2.1.4. Online politiske kampanjer  

Online politiske kampanjer omfatter et stort spekter av politiske aktiviteter på Internett, e-post, 
SMS, digitalt TV, radio, osv. som gjennomføres i forbindelse med politiske valg.  I motsetning til 
valg og tradisjonell e-deltakelse, er fokus her på politiske partier, interesseorganisasjoner, 
sponsorer og andre politiske aktører med tanke på å benytte teknologien til å påvirke den 
enkelte borgeren til å støtte deres sak eller kandidat. Online politiske kampanjer er i dag blitt en 
viktig del av generelle politiske kampanjer i utlandet.  

I praksis reiser slike kampanjer en rekke viktige og prinsipielle spørsmål som må avklares,. 
Spesielt knytter dette seg til ressurser og likhet. For eksempel er ytringsfrihet et allment 
akseptert prinsipp i Norge for å skape rettferdighet i en valgkamp. Utøvelse av ytringsfrihet 
krever imidlertid fri tilgang til en rekke kommunikasjonsmidler, noe som kan være svært dyrt og 
ressurskrevende. Reguleringer eller veiledninger som begrenser kampanjemidler kan kanskje 
gjøre online kampanjer mer rettferdige, men kan samtidig begrenser ytringsfriheten.     

 

Kystpartiet først ut med politisk 

 

kampanje på Internett? 

Nettstedet viser Kystpartiet som 
ved forrige valg startet valgkamp 
på Internett. I talen fra partilederen  
påstås det at partiet var først ute i 
Norge med online politisk 
valgkamp.  

http://www.partner.no/kp/kystparti
et-v1sb-56k.htm

 

Online Campaigning in the United States 

Presidentvalget i USA i november 2000 gav oss et innblikk i noen av metodene som benyttes ved politiske 
kampanjer ved hjelp av IKT. Aktører i de politiske kampanjene betraktet de nye tekniske mulighetene som 
strategiske kommunikasjonsverktøy, heller enn alternative arenaer for å formidle partiprogram og politiske 
utspill. De ulike online kampanjene benyttet Internett, e-post og øyeblikkelige meldinger, til å rekruttere 
frivillige, søke etter donatorer/sponsorer, inngå allianser med media om publisering av budskap og 
pressemeldinger samt utvikle sofistikerte kommunikasjonsnettverk.  

Referanse 

For en oversikt over noe av dette anbefales rapport ”Regulation of Online Campaigns 2001-2002”: 

 http://www.electoralcommission.gov.uk/publications_pdfs/DiscussionPaper.pdf 

                         SIDE 57 AV 116                                                                     

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cminform/1065/106517.htm
http://www.partner.no/kp/kystpartiet-v1sb-56k.htm
http://www.partner.no/kp/kystpartiet-v1sb-56k.htm


 
 

2.1.5. Politikerkompasset 

Lokale politisk elektronisk kompass, betegner IKT systemer som gjør det lettere for borgeren 
å finne ut hva han eller hun skal stemme ved valg. Systemene finnes i ulike varianter, men 
går i prinsippet ut på at borgeren fyller inn sine politiske preferanser på et predefinert formular 
på kommunens hjemmesider. Formularet  er tilknyttet en database som inneholder de ulike 
politiske partiers (eller aktørenes) preferanse i konkrete saker. Etter at borgeren har krysset 
av "sine syn" (for eksempel om han er for eller mot bygging av en ny barnehage,  om han 
ønsker mer eller mindre innvandring i kommunen, osv), blir  borgerens preferanser sjekket 
opp mot politikerdatabasen og returnerer en oversikt over hvilke politiske partier som ligger 
nærmest han eller hennes syn. Systemene er blant annet testet ut i Nederland, Finland og 
England. Tilbakemeldingene er svært gode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Velgerguiden i VG 
En variant av dette finner du i 
Velgerguiden i VG. I følge avisen gir de 69 
spørsmålene i guiden deg et solid 
grunnlag for partivalget ditt. Siden 
Velgerguiden er bygd opp slik at du tar 
stilling til de enkelte spørsmålene på siden.  
Deretter genereres et beslutningsgrunnlag 
for deg baser på hva partiene faktisk 
mener om de ulike sakene. Partiene har 
selv formulert de svaralternativene som du 
skal si deg enig eller uenig i. Jo flere 
spørsmål du går gjennom, jo tryggere kan 
du være på din status. Slik Velgerguiden 
presenterer den for deg,  trenger borgeren  
ikke gå gjennom alle spørsmålene. Man  
kan svare på så mange en vil av gangen. 
Borgeren kan når som helst sjekke «sin 
status», og du kan finne ut hva de enkelte 
partiene har ment om hvert spørsmål.  
(VG NETT 01.09.2001 ) 
 

2.2.  Komiteer, kommunestyret, formannskap og ordfører 

2.2.1. Lokale folkeavstemminger  

Folkets direkte deltakelse består av at en beslutning som er vedtatt, eller i ferd med å bli vedtatt, 
av representasjonsorganet også gjøres til gjenstand for avstemming blant velgerne. Norske 
kommuner har etter gjeldende rett ingen regler for lokale folkeavstemminger, og de kan ikke 
avholde rettslig bindende folkeavstemminger. Dette har bakgrunn i at kommunene 
representerer såkalt avledet statsmakt, dvs at det reises et prinsipielt spørsmål i hvilken grad 
kommunene skal kunne gi videre sin myndighet til folket i folkeavstemming. Å overdra 
myndighet  på denne måten reiser i tillegg spørsmål om hvem som står ansvarlig for vedtakene 
som fattes, hvilke muligheter det er til å gå tilbake på et vedtak og om borgerene gjennom 
lokale folkeavstemminger har ervervet en juridisk rettighet. (Ot.prp.nr 45 2001-2002). Dette er 
likevel ikke til hinder for at kommuner og fylkeskommuner kan legge saker ut til rådgivende 
folkeavstemminger. Mellom 1970 og 2000 ble det avholdt i overkant av 500 lokale 
folkeavstemminger. Mange av disse har dreid seg om målform i skolen, alkoholspørsmål og 
kommunesammenslåing. Samlet har over halvparten av kommunene i Norge gjennomført en 
lokal folkeavstemming (Ot.prp.nr 45 2001-2002). 
 
 
Ved utnyttelse av eksisterende valgsystemer, som f.eks systemet "Valg 2003", kan avviklingen 
også skje relativt sikkert. For eksempel kan systemene bistå med å avklare hvem som har 
stemmerett og organisere ulike former for administrativ bistand for valgstyret. Systemene tillater 
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dessuten innskrenkning av "valgkretsen" og kan håndtere avstemminger ned på mikronivå. 
Dette muliggjør på en helt ny måte folkeavstemminger som har et sterkt lokalt preg,  som f.eks 
fastsettelse på navnet på en vei/gate eller et reguleringsspørsmål i kommuneplanen. Dessuten 
er kostnadene ved gjennomføring av selve valget redusert som følge av de nye systemene. 
Dette kan bidra til hyppigere bruk av denne formen for demokrati. Skal man forstå folks 
holdninger er det en betydelig interesse i lokalpolitikken for økt bruk av direkte demokrati; i en 
omfattende nasjonal survey gjennomført i 1996 ønsket hele 57 % av den norske befolkningen 
økt bruk av folkeavstemming for å avgjøre lokale spørsmål i kommunene (Rose & Skaar 
1996:152). I Sverige finner man tilsvarende tall og mye tyder på at direkte demokrati styrker 
den lokale velgerrollen (Sørensen 1997:8). 
 

Motforestillingene for lokale folkeavstemminger, og således bruk av IKT for å realisere 
målsettingene, spinner omkring tre temaer. For det første  er det registrert en motvilje i norske 
kommuner mot "en for sterk utvikling av aksjonsdemokratiet", som kanskje kan føre til en 
fragmentering og en utvikling som fører til utilsiktet bivirkninger.  Andre igjen har fokusert på at 
bindende avstemminger vil frita lokalpolitikere for et ansvar de er valgt til å ivareta. Et tredje  
argument som er trukket frem er at kommunene må bistå ved avvikling av folkeavstemminger 
på fylkesnivå, og således vil kunne bli tilført en rekke oppgaver med valgteknisk assistanse 
(Ot.prp.nr 45 2001-2002:kap 5 side 3).  

Referendum om Nesoddtangen brygge 

Den 4. mars i 2002 ble det holdt folkeavstemning om AF Ragnar Evensens forslag til utbygging på 
Nesoddtangen brygge i Nesodden kommune. IKT ble blant annet benyttet til å vise arealsplaner, 
byggetegninger, prosjektplan, alternativer for avstemming, debattfora, osv.  Sidene er i dag fjernet, men i 
samtaler med representanter for kommunen fremkommer det at IKT spillte en viktig rolle før og omkring 
folkeavstemming.  

Av kommunens om lag 16 000 innbyggere var det  i januar registrert 59 600 treff (enkeltbesøk på sidene). I 
februar var antallet 59 200 og i valgmåneden mars var tallet steget til 77 700. Antall nye besøkende viste i 
samme periode hhv. 4 216 (januar), 4087 (februar) og 5 335 (mars). Statistikken viser videre at mens de mest 
populære sidene ”aktuelt” og ”alfabetisk liste” ble mest besøkt før valget, passerte besøk på sidene om 
folkeavstemmingen disse siden i forkant og under valget.   

Den ga som resultat at 56,7 % stemte mot forslaget. Valgdeltakelsen var 57,3 %. På denne bakgrunn fattet 
vedtak i kommunestyret den 21.03.02 blant annet følgende vedtak: Kommunestyret konstaterer at det ved 
folkeavstemningen om AF Ragnar Evensens forslag til utbygging på Nesoddtangen brygge ikke var flertall for 
å realisere dette prosjektet. Kommunestyret vil innrette seg etter dette. Rådmannen gis fullmakt til sammen 
med kommunens advokat å forhandle med firmaet om å avvikle avtalen om prosjektet. Slikt forslag til avtale 
fremlegges kommunestyret til godkjenning. 

At Nei-siden aktivt benyttet IKT til å formidle synspunkt, bygge sosiale nettverk, utvikle argumenter og utveksle 
e-post, osv.  viste seg å være en styrke i valget. Ja-siden, som tapte valget, benyttet i mindre grad IKT og 
enkelte mener dette fikk konsekvenser for utfallet. Dette er selvsagt noe spekulativt, men det er et poeng at Ja 
siden ikke hadde noe sted ”å mene noe” eller kanalisere sine synspunkter. Kommunestyret spilte en passiv 
rolle og hadde med fordel kunnet tilrettelegge for at synspunktene for begge parter kom til uttrykk. 
Beslutningen fra kommunestyret mv. finnes på linken.    

Referanse 

http://www.nesodden.kommune.no/alfaover/framalfa.htm

2.2.2. Elektroniske høringer  

Elektroniske høringer er i praksis det samme som dagens manuelle høringer, men 
fremkommer i elektronisk form. Formelt er høringer regulert blant annet i  
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Utredningsinnstruksen og Forvaltningsloven. Imidlertid kan høringene ha ulik hensikt, og 
fremkomme på svært mange nivåer og omfang. Dersom man ønsker å gjennomføre høringer i 
et utvalg av befolkningen tillater tilgjengelig informasjon fra manntallsregisteret, el. høringer med 
nesten "kirurgisk presisjon" i et lokalmiljø. For eksempel kan dette være relevant ved avgjørelse 
av navnet på en gate, eller for å avklare et spørsmål i arealdelen av kommuneplanen (jf 
folkeavstemminger). Elektroniske tjenester som det kan være aktuelt å utvikle i tilknytning til 
elektroniske høringer er blant annet; register over alle pågående høringer og lenker til 
konsultasjons dokumentene; muligheter til å avlevere merknader og kommentarer online, både 
via e-post og interaktive spørsmålsformular; muligheter til å lese andre organisasjoners og 
medborgeres skriftlige bidrag til høringen; diskusjonsforum der den enkelte og organisasjoner 
kan føre debatt om forslaget med hverandre og/eller politikere og komitemedlemmer, mv. Tre 
typer debatt er vanlig; E-post systemer; (interaktive) netthøringer og egne applikasjoner.  
 
Elektroniske høringer kan med fordel også kobles til saksbehandlingssystemer,  
beslutningsstøtte systemer (BSS), rettighetsinformasjon og innbyggerne kan abonnere på 
kommunale høringer, osv. Et spennende alternativ er å legge ut høringen med støtte i GIS-
verktøy (geografiske informasjonssystemer). Slike systemer gjør det enklere å visualisere nye 
byggeprosjekter, veiplaner, osv. På den måten kan IKT bidra til å skape et enklere inntrykk av 
problemet, skape debatt og bidra til  forstå hvilke hensyn som må tas i samfunnsplanleggingen. 

Fornyelsesprosjektet i Levanger 2001 

 
 
 
 
 

 

Siten viser hvordan Levenger kommune tok borgerne med på 
råd i forbindelse med et større fornyelsesprosjekt i kommunen. 
Kommunestyret fattet endelig vedtak 19.09.01. 
Formannskapet behandlet foreløpig forslag til strategi og 
omstillingsplan 2002-2005, inkl. økonomiplan 2002-2005 i sitt 
møte 05.09.2001. Forslaget lå ute til alminnelig ettersyn til 
19.09.2001. Bildet til venstre viser en skannet verson av en 
høringsuttalelse som er lagt ut på kommunens nettsider.  

Referanse 

http://www.levanger.kommune.no/nytt/fornyingsprosjektet/din_
mening_forny_1.htm  

Utdannings- og forskningsdepartementet inviterer til digital høring  
Utdannings- og forskningsdepartementet skal etablere en utdanningsportal på nettet. Portalen skal være et 
startsted for utdanningsinformasjon. I arbeidet med utvikling av utdanningsportalen legger Utdannings- og  
forskningsdepartementet (UFD) stor vekt på å involvere kommende brukere: " Departementet inviterer derfor 
alle med interesse i utdanningssektoren til å delta i en digital høring. Ved å gå inn på sidene: www.survey-
xact.dk/LinkCollector?key=073593774739 og <http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=073593774739> 
kan du gi innspill til den nasjonale utdanningsportalen. Her ligger spørsmål om utdanningsportalen som UFD 
ønsker svar på. Departementet ønsker bygge opp portalen basert på ønsker og behov fra brukerne. Høringen 
er åpen fra tirsdag 6.august til onsdag 14. august. Utdanningsportalen er et ledd i regjeringens arbeid med å 
modernisere offentlig sektor. Visjonen er en offentlig sektor med aktiv deltagelse og med likeverdige og 
individrettede tjenester av høy kvalitet.  
Referanse 
For ytterligere informasjon kontakt avdelingsdirektør Øystein  
Johannessen eller ekspedisjonssjef Ida Børresen på tlf. 2224 7439 eller per e-post 
utdanningsportalen@ufd.dep.no <mailto:utdanningsportalen@ufd.dep.no>  
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"Rådslag" i Kalix 

Den svenske kommunen Kalix avholdt i løpet av september 2001 en omfattende konsultasjon ifm bygging av 
nytt rådhus. En viktig del av konsultasjonen ble gjennomført på Internett og mange grupper deltok (også barn) 
i flere faser av prosjektet. En del av høringen ble gjennomført ved at befolkningen ble presentert 4 alternativer 
med en rekke spørsmål på Internett.  8 % av befolkningen besvarte høringen. Av kommunens 18 000 
innbyggere gav 1188 av borgerne deres mening og ideer, 86 % deltok via Internett, mer enn 4500 besøkte 
web-siden, 50 borgere "chattet" med borgemesteren (fast tidspunkt) og 125 brev og telefoner ble mottatt. 72 
% av borgerne ønsket en endring - etter deres mening det mest interessante svaret fordi dette gav politikerne 
rett og mandat til å gjennomføre endringer i sentrum av byen.  

Referanse:  

Eksempler fra Kalix fremkommer som referat fra erfaringene med "rådslag" på følgende link: 

http://www.kalix.se/t1klx/view.cfm?oid=115516&sat=no  
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. Elektronisk ”borgerjury”  

t annen, og liknende tiltak som e- høringer, er bru
etoden benyttes blant annet i USA og er under utpr
rdering og råd i en sak fra et tilfeldig eller representa

n sak diskuteres gjerne over flere dager, og nødvendi
ndelige beslutning. I tilknytning til systemet kan det o
mme oppbygging som borgerjuryen. Disse er av e

jerne som konsultasjons organer for lokale myndighet

. Temasider på nettet 

ed egne temasider på Internett siktes det til er en 
tviklet når en aktuell og konkret sak berører b
yggesaker, arealplanlegging, veibygging, havneområ
ørrelse som gjerne opptar, og vil påvirke en rekke me
jøre tilgjengelighet enkel når det er spesielt mye infor
r diskusjonen. Tiltaket kan kombineres med for eksem

Hovedplan for Åhus distrikt 
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Trafikkplan i Normalm i Stockholm
Under perioden 3-16 desember 2001 
fikk borgerne Normalm muligheten 
uttrykke sine synspunkter på den 
trafikkplan som "stadsdelsnämnden " 
oversendt fra "Gatu- och 
fastighetskontoret" i Stocholm. 
Informasjonen om planene ble 
formidlet i flere ulike format, inklusiv 
en interessant presentasjon på 
skjerm. Tiltaket var svært populært og 
er blitt videreført. 
ken av såkalte elektronisk borgerjuryer. 
øving i Storbritannia. Tanken er å få en 
tivt utvalgt enkeltpersoner i lokalmiljøet. 

g ekspertise kalles inn før "juryen" tar sin 
pprettes såkalte "borgerpanel" som har 
n mer permanent karakter og fungerer 
er. (NOU:2001:3) 

spesiell web site som er organisert og 
efolkningen, f.eks. folkeavstemminger, 
der, osv. Dette er normalt saker av litt 
nnesker. Hensikten er å utnytte IKT til å 
masjon og data som danner grunnlaget 
pel formelle høringer eller referendum.  
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Et eksempel på en kommune som har utviklet egne temasider finner vi i Kristianstad i Sverige hvor en 
omfattende plan for Åhus distriktet ble tema på Internett. Dialogsidene, som inneholdt informasjon om 
arbeidet, bakgrunns materiale, kart, kommunikasjon og logistikk, osv., ble tilbudt publikum i tillegg til en rekke 
interaktive tjenester for medvirkning og påvirkning.   
Referanser:  
http://www.svekom.se/skvad/E-democracy-en.pdf

 

 

2.2.5. Online policyforum  

Elektroniske policyforum er en slags mellomting mellom høringer og debattforum, hvor 
iteres av den ansvarlige myndighet, som for eksempel en komite, 

til å delta i  diskusjoner om utformingen av en viss policy på et område. Deltakerne i slike 
bestemte målgrupper inv

online policyforum kan gjerne være "håndplukket" for temaet og deltar i debattene over en 
begrenset tidsperiode. Det finnes ulike meninger om hva det vil si å utferdige en policy, og 
enkelte definerer dette som et "deliberativt" tiltak, dvs. at det stilles krav om at deltakerne 
ikke bare skal gi uttrykk for sitt syn, men at de har et kollektivt ansvar for å ferdigstille et 
produkt. På den måten vil de "universelle argumentene"  eller en policy på området bli 
dannet. Dette krever at deltakerne har tilgang til en offisiell web-side hvor en kan gi bidrag i 
debatten og samtidig lese andres innlegg. Definert slik ekskluderer tiltaket innspill som 
kommer på e-post og tradisjonelle "chat" eller "snakkesider". Årsaken er at borgeren ved 
bruk av e-post ikke kan lese andres innlegg, og ved "chat" bare har tilgang på 
informasjonen over en kort periode, f.eks noen timer.    

The All-party Domestic Violence Groupe 
Et illustrerende  eksempel på hvordan Internett kan anvendes for å inkludere grupper som tidligere har vært 
ekskludert fra deltagelse er den internett-konsultasjonen som Hansard Society (UK) gjennomførte i mars 2000 
på parlamentets vegne. En gruppe mishandlede kvinner, som av sikkerhetsgrunner ikke våget dra til London 
for å avlevere bevismateriale, kunne bidra med sine erfaringer og syn til "The All-party Domestic Violence 
Groupe". Samlet medvirket 199 kvinner og 7 parlamentsmedlemmer - 94 % av kvinnene anså at 
konsultasjonen var givende.  
Referanse 
http://www.statskontoret.se/publi/os/0202/Storbritannien.pdf
http://www.hansardsociety.org.uk

 

2.2.6. Digitalt -TV  og dialoger (teledemokrati) 

Digitalt kabel TV er et annet eksempel som sikter til ulike (amerikanske) forsøk på 
 er poenget å påvirke agenda og deltakere 

i direkte overførte politiske debatter på (lokalt) fjernsyn. Slik ”telefeedback” ligner på de norske 
”teledemokrati” (Heeks:1999: 215, Barber 1984). Her

innringningsprogrammene, "Big Brother", mv. men praktiseres utvidet og skal overordnet 
”facilitate discussion and a wideranging debate at the grassroots level and not at the lobbyists 
level” (Heeks: 1999:217).   
 
 
 
 
 

                          SIDE 62 AV 116                                                                     



 
 

2.2.7. Politiske styringsverktøy og beslutningsstøttesystemer (BSS) 

Teknisk sett dreier dettte seg primært om ulike beslutningsstøttesystemer (BSS) hvor politikere, 
støtteapparatet eller borgere benytter applikasjoner og databaser for å sammenstille 
opplysninger. Eksempler på slike systemer kan være balanseregnskapssystemer, 
målstyringverktøy, kvalitetssystemer, benchmarking, mv. Systemene kan kobles til 
opplysninger som for eksempel omhandler velgerpreferanser, demografiske prognoser eller 
fremskriving av skatteinntekter. Slik sett kan IKT forenkle simulering av alternativ politikk, lette 
muligheten til å overføre ressurser mellom sektorer, eller øke institusjonenes 
”omstillingseffektivitet”. Noen av systemene kan med fordel gjøres tilgjengelig for borgerne (se 
eksempelet fra Hjørring kommune i avsnittet om selvbetjening i pkt. 1.1.7  i Samfunnsfasen).  
 
 
 

Reg Alcock i Canadian House of Commons 
 
Reg Alcock, medlem i det Kanadiske parlamentet, beskriver i rapporten fra House of Commons, hvordan han 
benytter databaser for å lete frem stemmer og få feedback på saker som har betydning for ham.  Som et  
resultat ble han bedre informert om velgerens preferanser. Han mener også at hans arbeidsmetode har ført til 
en økt oppslutning i valgdistriktet generelt og støtte til ham spesielt. 
Referanse: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cminform.htm: 

2.2.8. e- støttesystemer for politikere 

Med e – støttesystemer for politikere siktes det til en del sammensatte 
beslutningsstøttesystemer (BSS) for politisk kommunikasjon som primært er utviklet for  
politikere. 

POT systemene i Telenor 

2.2

 

Telenor Research and Development utviklet for noen år 
siden et kommunikasjonssystem som skulle støtte 
lokale politikere. Systemet hadde et høyt grafisk 
brukergrensesnitt som gjorde det enkelt for lokale 
politikere å ta telefoner, sette opp telefonkonferanser, 
sende og motta e-post og telefaks. Et integrert 
dokumenthåndteringssystem støtter utveksling av 
dokumenter mellom politikere, borgere og 
administrasjonen. En to år pilottid som involverte 35 
kommuner og kommuneadministrasjon, viste at 
systemet som ble betegnet POT (the politicians' 
channel in the telecommunications network), hadde 
potensiale til å gi et brukbart og effektivt system for IKT 
støtte til lokale politikere. Forsøket gir også innsikt i 
videre utvikling av slike systemer i fremtiden. Status på 
prosjektet er uavklart. 

.9. Møteromsteknologi 

Møteromsteknologi er IKT som støtter aktivitet i fysisk møte mellom politiske aktører. Noen 
eksempler er pedagogiske presentasjonsverktøy, dataanalyse samt prosesstyrings- eller 
beslutningsstøtteverktøy (BSS). Slike verktøy kan være svært nyttige både som støtte ved 
utøvelse av politisk lederskap, informasjonspresentasjon, og for å fremskrive alternative 
politiske strategivalg. Ulike elektroniske saksbehandlingsverktøy kan dessuten lette 
håndteringen av et stadig økende antall komplekse saker i kommunestyret.  
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Systemene kan integreres i ulike online dialoger, hvor for eksempel borgere får forklart 
saksgang, politiske alternativer, osv. i ”samtaler” med en eller flere politiske aktører. Foredrag 
avholdt ( Power Point, mv.) i regi av kommunen kan dessuten legges ut på Internett for å 
orientere befolkningen i en sak. 
 

2.2.10. ”Electronic Town Hall” (ETH) 

"Electronic Town Hall" er en variant av online policyforum som kombinerer (lokalt) TV  med 
interaksjon på telefon eller Internett. ETH er en metafor som symboliserer de gamle 
tradisjonelle ”town hall meetings” fra det 17. århundre i New England. Bakgrunnen for initiativet 
er den amerikanske presidentkandidaten Ross Perots appell i 1992 hvor han forsøkte å fremstå 
som "the people's rather than the party's politician".  ETH prosjektene som er gjennomført virker 
som følger: En enkel sak presenteres for folket, inkl. forklarende tekst, bilder, video, etc. Folket 
vil så diskutere spørsmålet og gi dere mening, eventuelt med forhåndsdefinerte alternativer på 
en hjemmeside e.l. Online samfunnsdebatt vil tilføre borgeren ytterligere ideer og andres 
meninger. Disse elektroniske "møtene" kan være begrenset til små lokalsamfunn eller 
"community network" - for eksempel kommuner.  Ofte er små samfunn bedre fordi sakene blir 
mer relevante, det blir lettere å informere og motivere borgerne. 

USA: Minnesota E-Democracy Project: - http://www.e-democracy.org/ 
Prosjekt ble grunnlagt i 1994 og ville etablere et interaktivt forum for borgerne med økt tilgang til informasjon 
fra og om kandidater for "governor and U.S. senate" muliggjøre dialog. Med fokus på "Minnesota issues", er 
forumet i dag blitt en del av den politiske hverdagen i Minnesota i USA.       

     
2.2.11. Direktevalg på ordfører 

I forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 1999 ble det gjennomført forsøk 
med direkte valg av ordfører i 20 kommuner. Forsøkskommunene utarbeidet selv forslag til 
gjennomføring av ordningen, med vedtekter som ble godkjent av Kommunal- og 
regionaldepartementet. Et fellestrekk ved de 20 forsøkskommunene var at det dreide seg om 
kommuner med forholdsvis få innbyggere. Innbyggertallet varierte fra 771 til 7098. Alle partier 
og grupper som stilte liste ved kommunestyrevalget fikk anledning til å stille en eller flere 
ordførerkandidater. Velgerne avga stemme til ordførervalget ved å krysse av på en egen 
stemmeseddel ved navnet til den kandidaten de ønsket som ordfører. Som begrunnelse for å 
gjennomføre slike forsøk ble anført fokus på lokalpolitiske saker, og at de politiske alternativene 
kan bli skarpere profilert. I tillegg tror man at det lokalpolitiske engasjementet kan bli styrket, 
også utenom valgkampen samt at innbyggerne kan vise større oppmerksomhet om ordføreren 
og hans/hennes gjøremål. I forbindelse med godkjenningen av forsøkene la departementet 
vekt på at direkte valg av ordfører kunne være et godt tiltak for økt valgdeltakelse.  
 
Selv om ikke målsettingen om høyere valgdeltakelse ble nådd, ønsker i dag flere kommuner å 
prøve ut endret myndighet for ordfører og direkte valg. Med IKT kan disse valgene gjøres 
vesentlig mer spennende og interessent. F.eks kan informasjon om kandidater, holdninger i 
ulike saker, tidligere ”bragder” samt valgordning, regler, osv. formidles raskt til borgerne over 
Internett. Dessuten kan selve gjennomføringen av valget avvikles enklere med IKT, og IKT kan 
bidra til å synliggjøre ordførerens rolle i kommunepolitikk og lokalt samfunnsliv, noe som igjen 
vil kunne skape ytterligere personfokus omkring ordførerfunksjonen. Bruk av IKT kan dessuten 
medføre økt kontroll med ordføreren; for eksempel kan borgeren gjennom bruk av IKT lettere 
monitorere og etterprøve hva ordføreren faktisk gjennomfører, foreslår og avviser i løpet av 
valgperioden. På denne måten vil befolkningen enklere kunne sette de politiske 
ordførerkandidatene under press, holde ordføreren til  ansvar, og kontrollere om de faktisk gjør 
det de lovet. (Merk at alle kommunene i Norge i brev fra KRD av 4.mars 2002 ble invitert til å 
delta i forsøk i valgperioden 2003-2007. Fristen for å melde seg på gikk ut 10. juni 2002. Merk 
også at borgeren kan fremme en petisjon  om direktevalg på ordfører. Tilsvarende løsning kan 
gjennomføres iht. forslaget til ny § 39a i Kommuneloven.  
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27 direktevalg på ordfører på ett år i England 

Reguleringer ble gjennomført i valglovene i UK sommeren 2001 slik at direktevalg på ordførere ble tillatt. 
Reguleringene omhandlet bl.a. offentlige restriksjoner (rollen til kommunene), økonomisk tak på 
valgkampanjer, tidsbegrensninger, ordlyden i spørsmålene, organisering av valgene og klageordninger for 
prosedyrer i valgene og valgresultatene. Det første valget ble gjennomført i Berwick-uponTweed 7. juni 2001, 
parallelt med parlamentsvalget. I dag er det gjennomført 28 referendumer. Valgoppslutningen varierte mye fra 
10% i Sunderland til 63,8 % i Berwick-upon-Tweed.  

Referanse 

http://www.local-regions.dtlr.gov.uk/ncc/index.htm

2.3. Valg og Valgstyret 

2.3.1. Valg og valgsystemer 

I denne fasen presenteres først noen alternative typer valg med eksempler på steder hvor 
typene er testet ut og leverandører av valgsystemer. Presentasjonene av tiltak forsøker også 
å fange opp noen positive og negative sider ved de enkelte tiltakene. Deretter introduseres 
flere kanaler for elektroniske valg. Disse to hoveddimensjonene må sees sammen, og for 
eksempel kan referendum gjennomføres ved hjelp av kanaler som Internett, telefon, 
mobiltelefon eller valgkiosker. Kombinasjoner av tiltak er selvsagt også mulig, og for best 
mulig kunne nå de ulike grupper av borgere kan kanskje en slik multikanal strategi være 
hensiktsmessig.  

”There is no law of democracy which insist that voting must be inconvenient 
or that votes are any more worthwhile if they require a trip to the local 
Primary school rather than a vote from the comfort of your home or the 
convenience of your local supermarket " (Robin Cook, april 2002) 

2.3.1.1. Bruk av IKT ved personvalg til stortings-, fylkestings-, og kommunestyre 

De fleste kommuner i Norge benytter i dag en eller annen form for IKT ved avvikling av 
tradisjonelle valg. De ulike forsøkene har primært hatt som hensikt å effektivisere valgene i 
betydningen raskere og rimeligere gjennomføring. Dessuten har det vært et siktemål å 
redusere menneskelige feil utført av velgere eller valgfunksjonærer. Systemene støtter for 
eksempel utskrifter av lister,  elektroniske oppslag og muligheter for manuell ajourhold av 
manntallet. Dessuten benyttes IKT i dag til registrering av opplysninger for valgkortet (kretser, 
stemmested og tidspunkt), systemer for behandling av stemmer, register for partier og 
stemmetall, registrering av rettelser, valgoppgjør, overføring av data, osv.   
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"Rekordmange stemmer forkastet: Over 15.000 personer fikk stemmene sine 
forkastet ved høstens stortingsvalg. Tomme valg konvolutter, feil i manntallet,
og kompliserte valgregler gjorde at mange ikke fikk brukt stemmeretten sin." 
(VG/NTB 17.10.01) 
          
           
emene er i stadig utvikling, og det argumenteres i dag for å benytte IKT også til andre 
sjoner. For det første kan IKT benyttes til å gjennomføre forhåndsstemming. Denne 
sjonen er i dag tilbakeført fra Posten til kommunene og vil ved valget i 2003 trolig kreve 
ra bemanning og innsats fra kommunene. I tillegg er kommunene iht Valgloven forpliktet til 
e et valgkort for de som skal forhåndsstemme. Kortet skal minimum inneholde informasjon 
oppføring i manntallet, stemmested med adresse, åpningstider og informasjon om 
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fremgangsmåte. Det stilles i tillegg detaljerte krav til form på valgkortet i egen forskrift til 
Valgloven (størrelse, trykk, vekt, mv.). Det er imidlertid frivillig om kortet på forhånd skal sendes 
ut til de enkelte borgerne, men siden produksjon og utsending ikke er finansiert sentralt vil trolig 
dette kun skje ved oppmøte på angitt sted for å avgi forhåndsstemmer.  

Siden mange ved de siste valgene valgte å forhåndsstemme, er det en fare for at 
valgdeltakelsen kan gå ned etter at Posten ikke lenger tilbyr tjenesten. Ikke minst fordi 
tilgjengeligheten blir redusert. Dessuten skal forhåndsstemmene samles inn, registreres og 
"avkryssingslistene" skal være oppdatert valgdagen For å bøte på dette er det gunstig for 
kommunene å gjøre tilgjengeligheten så stor som mulig for å forhåndsstemme..  

Det er mulig å gjøre den samme informasjonen tilgjengelig på Internett, sammen med annen 
informasjon som partier som stiller til valg i kommunen/fylke, kandidater på lister, mv. For å 
spare kostnadene med å trykke opp og distribuere valgkort til kommunens innbyggere, er det 
for eksempel mulig å lage en nettportal som konkret omhandler forhåndsstemmer. Portalen kan 
inngå i en større satsning fra kommunen på valginformasjon og de som ønsker tilsendt valgkort 
kan angi dette f.eks ved å sende en e-post eller på annen måte angi behovet. Det kreves ikke 
noen vilkår for å forhåndsstemme (fjernet i ny valglov) og effekten av forhåndsstemmer er  
sannsynligvis stor. Bare ved stortingsvalget i 1997 stemte nesten en halv million velgere på 
Posten. Dette tilsvarte 18,5 % av de som stemte og 14,5 % av de stemmeberettigede. Det er 
også argumentert for at IKT kan gjøre tradisjonelle valg sikrere, mer fleksibel og gjøre 
mulighetene for tilgjengelighet av data større. På denne måten er det tenkt at valg appellere 
mer til unge velgere og bidra til høyere valgdeltakelse. Dessuten vil den miljømessige effekten 
stor ved redusert bruk av papir.  
 
Vi har så langt sett på positive sider med bruk av IKT til å effektivisere valg. Mot disse positive 
sidene er det imidlertid rettet enkelte viktige innvendinger. Den kanskje mest sentral 
innvendingen er den sikkerhetsrisiko det alltid er forbundet med bruk av IKT (se eget avsnitt om 
sikkerhet). Risikoene strekker seg gjennom hele prosessen fra identifisering og stemmegivning, 
til lagring, overføring og oppgjør. Ved identifisering er det særlig mulighetene som ligger i at en 
person stemmer flere ganger som er påfallende. Dette kan for eksempel skje ved at utskriftene 
av lister over hvem som har avgitt forhåndsstemme ikke er oppdatert eller inneholder feil. 
Dessuten gjennomføres det fra skjæringsdato og frem til valgdagen i Norge ca 5000 endringer i 
folkeregisteret pr dag (ErgoEphorma 2002). Ved selve stemmegivningen er det kanskje 
problemer ved selve avkryssingen (rettinger, strykinger, slengere osv.) som er skaper den 
største utfordringen. Enkelte mener at kontrollerte tradisjonelle manuelle valsystemer er det 
beste hinderet for å beskytte seg mot denne type feil eller mislighold. Ved lagring og transport 
av informasjon må også stemmedata beskyttes på en forsvarlig måte. Dagens manuelle 
systemer for oppbevaring i valgurner frem til valglokalene stenger, transport til sentralt 
opptellingssystem og manuell telling oppfattes som relativt sikkert. Ved oppgjør av stemmene 
benytter de fleste kommunene dessuten et eller annet system og oppgjørsprosessen vil i liten 
grad påvirkes av nye elektroniske løsninger. (NOU 2001:3 vedlegg 2). 
 
 
 
 

Forsøk med elektronisk valg i Oslo kommune 

I 1988/89 gjennomførte Oslo kommune et prosjekt for å vurdere bruk av elektronisk stemmegivning. Det ble 
gjennomført en behovs- og funksjonsanalyse samt en kartlegging av markedet. I forbindelse med Oslo 
kommunes initiativ fremmet Kommunal- og arbeidsdepartementet et forslag om endring i valgloven for å tillate 
forsøksordninger med bruk av elektronisk stemmegivning. Endringsforslaget ble behandlet i Utenriks- og 
konstitusjonskomiteen som ikke fant å kunne gå inn for forslaget. Oslo kommune avbrøt etter dette sitt 
prosjekt. Gjennom sitt forprosjekt hadde Oslo kommune snakket med flere leverandører både i Norge og 
internasjonalt. En av leverandørene (daværende SDS) utviklet en prototype (CIVIS) og brukte denne i flere 
skolevalg og i demonstrasjonsøyemed. 

Ved valget i 1993 søkte flere kommuner (deriblant Oslo) om tillatelse til å bruke elektroniske manntall i 
valglokalet på valgdagen. Oslos løsning var basert på direkte kommunikasjon fra valglokalene mot en sentral 
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database. På grunn av en programmeringsfeil i kommunikasjonsutstyret brøt løsningen sammen relativt raskt 
etter at valglokalene åpnet. Dette skapte store problemer for gjennomføringen av valget i Oslo, og medførte at 
tilliten til tekniske løsninger til bruk ved valg fikk en betydelig knekk både i Stortinget og blant publikum 
generelt. Det er grunn til å merke seg at selv om Bergen kommune, som benyttet en annen (PC-basert) 
løsning, ikke hadde de samme problemene, så oppstod det også der køproblemer i forbindelse med 
manntallsavkryssingen. 

Referanse 

Vedlegg 2 til Ot.prp. nr. 45 (2001-2002): Stemmegivning og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): 
http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/otprp/016001-050016/index-ved002-b-n-a.html

 
 

Valgsystem til fylkes- og kommunestyrevalget 2003 - ErgoEphorma 

Det finnes flere leverandører av valgsystemer på det norske markedet. En sentral leverandør er ErgoEphorma 
som ved  fylkestings- og kommunestyrevalget i 2003 kan  tilby følgende produkter. 

UTSKRIFT AV ALLE NØDVENDIGE MANNTALL OG LISTER: Kontrollmanntall (manntall pr skjæringsdato), manntall med 
fullt fødselsnummer, liste over personer uten stemmerett, stemmeberettigede uten adresse, antallsoppgaver 
over velgere fordelt på kjønn og alder, ajourført utleggingsmanntall, ajourført manntall til kjennelsesmøtet, 
ajourført manntall til politiske partier, adresseslipper og lister til politiske partier, utskrift av ajourført 
avkryssingsmanntall med markering for mottatte forhåndsstemmer. (Forutsatt at kommunen benytter deres 
system for behandling av forhåndsstemme.) 

AUTOMATISK AJOURHOLD AV MANNTALLET: I perioden fra skjæringsdato og frem til valgdagen skjer det i Norge ca 
5000 endringer i folkeregisteret pr dag. Mange av disse endringene angår også manntallet, for eksempel 
dødsfall, innflytting fra utlandet, navneendringer. ErgoEphorma vil hver natt ajourføre manntallet med de 
endringene Folkeregisteret hver dag har gjort, som har konsekvens for manntallet. Dette medfører at 
kommunene som benytter Valg2003 til enhver tid har tilgang til et elektronisk ajourført manntall.  

VALG2003: Systemet er en vidreutvikling av Valg2001 og innehar funksjonalitet fra de tidligere kjente 
systemene K-valg og Valg, Valg2003 har WEB grensesnitt. Systemet dekker: Elektronisk oppslag og mulighet 
for manuell ajourhold av manntallet, registrering av opplysninger for valgkortene (kretser, stemmested og 
tidspunkt), system for behandling av forhåndsstemmer, elektronisk manntall for hele kommunen til bruk i 
valgkontoret, med rutine for mottak av fremmede stemmer, registrering av partier og stemmetall, registrering 
av rettelser på stemmesedlene, samt valgoppgjør: Overføring av data til elektronisk protokoll 

EVALOK: Et lokalt system for elektronisk avkryssing i manntallet. Elektronisk avkryssing i manntallet er i dag 
ikke tillatt, men det er mulig for den enkelte kommune å søke om tillatelse til forsøk med dette. Elektronisk 
avkryssing øker effektiviteten i valglokalene, samtidig som det i ettertid forenkler arbeidet med opptelling av 
manntallskryss og data til statistikk. EVALOK kan også benyttes til å håndtere fremmedstemmer i kretsene, 
samt innrapportering av stemmetall. 

OPTISK LESING AV STEMMESEDLER: Systemet benytter OCR teknologi og krever ikke spesielle stemmesedler. 
Systemet kan tolke påførte slengere. Ved lesing av stemmesedlene kontrolleres først partikode. Deretter 
kontrolleres om det har vært gjort en endring på stemmeseddelen og om den er gyldig. Er endringen ikke 
entydig forstått vil operatøren bli bedt om å verifisere endringen slik at stemmeseddelen enten godtas eller 
forkastes. Resultatet av skanningen akkumuleres opp i en lokal database. Når stemmesedlene er lest og 
resultatet er overført til valgoppgjørssystemet kan godkjennelsesprosessen starte. 

Referanse 

Fagsjef valg: Reidar Nilsen ErgoEphorma 
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2.3.1.2. "Proxy voting" (stedfortreder)  

Proxy voting er et system hvor en personlig valgt stedfortreder (”proxy”) stemmer i stedet for en 
eller flere borgere. Den enkelte borger gir mao. en annen person fullmakt til å stemme for seg. 
Systemene har bakgrunn i, og er praktisert ifm, avstemminger i aksjeselskaper. Med støtte i 
IKT kan "Proxy Voting" gjøres i mye større målestokk fordi kommunikasjon og presentasjon er 
blitt enklere. Normalt virker det slik at en ”proxy” presenterer seg og sine syn på en web-site, og 
borgerne vurderer om vedkommende skal gis fullmakt. Alle individer og organisasjoner kan 
registrere seg som "proxy ", og det er mulig å ha forskjellige representanter for forskjellige 
saker.   

Fordelene med systemet er at ”proxyen” ikke trenger å følge tradisjonelle maktstrukturer i 
politiske parti. Borgeren gis en større mulighet for å velge sin(e) representanter og flere 
alternativer.  

Enkelte har vært skeptiske til motivene til en proxy” . Mens en representant må ta stilling til hva 
som er bra for hans/hennes distrikt eller parti, er en ”proxy” begrenset til å representere synet til 
flertallet av ”sine” velgere. På denne måten kan et "majoritetstyranni" oppstå og folks meninger 
kan bli manipulert. Det er også en fare for kjøp og salg av stemmer. Ordningen er ikke tillatt i 
Norge.  

Bruk av ”Proxy” ved parlamentsvalget i England 2001 

Antallet som benyttet ”proxy” ved parlamentsvalget i 2001 i England var 0,54%. Som følge av endringer i 
lovverket som muliggjorde postavstemminger, falt antallet fra over 330 000 (0,75%) i 1997 til 240 000 i 2001.  
Det er stor variasjon i tallene fra valgdistrikt til valgdistrikt. Høyeste antall ”proxy” var i Norwich South med 3.22 
% av alle stemmene, mens det i Poplar & Canning Town bare  var registrert 0,02 % av stemmene.   

Referanse:   

Electoral Commission January 2002: Postal votes, proxy votes and spoilt ballot papers at the 2001 general 
election. Delrapport til ”In the service of democracy: a consultation paper on a policy for electronic democracy: 
H M Government at UK Online”: http://www.edemocracy.gov.uk/

2.3.1.3. Elektronisk telling av stemmeseddelen  

Det finnes flere måter å gjennomføre selve tellingen på, og det finnes ulike leverandører på 
markedet. I Norge gjennomføres valgoppgjøret etter at alle stemmer er samlet inn og 
eventuelle feil på stemmene er avdekket og fjernet. Tellingen utføres i to steg: Først en 
foreløpig telling som kan gi en første idé om valgresultatet, og deretter en endelig telling der det 
tas stilling til eventuelle forkastelser og der alle rettelser også tas med. Etter at alle stemmer og 
rettelser er talt opp, gjennomføres valgoppgjøret som beregner mandatfordelingen og 
kandidatkåringen. De fleste norske kommuner benytter allerede i dag en eller annen form for 
IKT-basert oppgjørssystem. Selve oppgjørsprosessen vil derfor i liten grad påvirkes av 
innføring av nye elektroniske løsninger for stemmegivning (NOU 2001:3 Vedlegg 2). 

Valgresultater på 4 minutter 
Valgdistriktet St Albans kunngjorde i mai 2002 de første resultanene fra e-valg og tellesystemene bare 4 
minutter etter at valglokalene var stengt/valget avsluttet. Over 50% av de som stemte benyttet elektronisk 
avstemming (26.5% benyttet Internett og 23.9 % telefon). 
Referanse:  
In the service of democracy: a consultation paper on a policy for electronic democracy: H M Government at 
UK Online: http://www.edemocracy.gov.uk/
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Folkeavstemming i (daværende) Moland kommune  

Informasjonsteknologi har vært benyttet til gjennomføring av valgoppgjør i mange år i Norge. KVALG - det 
gamle Kommunedatamiljøets systemløsning for valgoppgjør, har vært i drift på stormaskinplattform siden 
1987. Kommunedata (Ephorma) utviklet også en systemløsning basert på elektronisk stemmegivning som ble 
benyttet under en folkeavstemning i 1989 i den daværende Moland kommune i Aust-Agder om sammenslåing 
med Arendal. Erfaringene fra dette systemet var bra og et flertall av de som benyttet systemet var positive til 
videreutvikling. Evalueringene ble gjort av Agderforskning.  

 

Lokale e-valg i 5 valgdistrikt England  

Datamaskin støttet valg og elektroniske tellesystemer ble benyttet i mai 2000 ifm valg i 3 valgdistrikt i England. 
Bury, Slford og Stratford-upon-Avon, testet ut flere piloter med datamaskinstøttede valg, mens 2 andre, 
Broxbourne og Three Rivers, forsøkte elektroniske tellesystemer. Alle disse forsøkene skjedde på valglokalet. 
Ingen av de elektroniske valgsystemene hadde noen særlig innflytelse på valgoppslutningen, sannsynligvis 
fordi de krevde at velgeren møtte fysisk på de vanlige valglokalene. Enkelte tekniske problemer oppsto også 
underveis (f.eks. problemer med elektronisk forsyning, og at maskinene ikke greide å lese markeringer skrevet 
med blyant og ikke penn). Siden dette var piloter var man innstilt på feil og evalueringer  

Referanse:  

In the service of democracy: a consultation paper on a policy for electronic democracy: H M Government at 
UK Online: http://www.edemocracy.gov.uk/

2.3.1.4. Elektronisk oppdatering av stemmeregisteret 

Elektronisk oppdatering av stemmeregisteret er systemer som gir deg muligheter til elektronisk 
å sjekke at du er registrert som stemmeberettiget. Du kan også lett kommunisere med 
registeret og fremme forslag elektronisk ved eventuelle endringer i adresse, sivilstatus, mv. 
Tilsvarende er det mulig å elektronisk søke om fullmakt til å stemme for syke, 
funksjonshemmede, osv.    

 

The Electoral Commission i London: 

The electoral register” er en liste (manntal) over alle som har tillatelse til å stemme i England. Listen har 
tradisjonelt hvert oppdater hvert år basert på innspill fra publikum og offisielle registre. I dag er det en 
rullerende liste, noe som betyr at registeret oppdateres hver måned.  

Referanse: 

http://www.electoralcommission.gov.uk/rollingregistration/page1.html

http://www.electoralcommission.org.uk/

 

2.3.1.5. Elektronisk  valginformasjon 

Valginformasjon fra myndighetene i Norge går først og fremst ut på generell informasjon om 
regelverket, som for eksempel nå ved endringer i Valgloven gjeldende fom juni 2002. Vanlige 
temaer har vært informasjon om hvem som har stemmerett, hvordan stemmegivningen foregår, 
hvor du skal stemme, osv. Det er særlig Internett som har vært nyttig til dette formålet, men 
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erfaringer fra flere land og behovet for å nå den delen av befolkningen som ikke benytter IKT,  
tilsier at informasjonen også må gjøres tilgjengelig gjennom andre medier som lokalaviser, 
lokalt TV, brosjyrer, osv.  
 
I tillegg har kommunene som tidligere nevnt igjen fått ansvaret for forhåndsstemmene. Ansvaret 
innebærer at kommunene i dag i mye sterkere grad enn tidligere må ta aktiv stilling til hvordan 
man skal sikre at de som ønsker å forhåndsstemme får nødvendig informasjon om dette. 
Informasjonen må minimum inneholde informasjon om prosedyrer, rettigheter og plikter, 
stemmested, mv. Siden valgkortet ikke lenger sendes ut til de enkelte borgerne oppstår et 
informasjonsbehov som ikke tidligere fantes (jf pkt 1.1.1). For å bøte på dette vil det være 
gunstig å gjøre den samme informasjonen tilgjengelig på Internett. Slik informasjon kan med 
fordel fremsettes sammen med informasjon om partier som stiller til valg i kommunen/fylke, 
presentasjon av kandidater på lister osv. Denne informasjonen var tidligere vesentlig mindre 
tilgjengelig for borgere som valgte å forhåndsstemme. På denne måten kan kanskje valg gjøres 
mer bevisst og med et større beslutningsgrunnlag enn tidligere. Det bedrives også informasjon 
som tar sikte på å motivere velgerne (SOU 2000:125). I hvilken grad valgstyre befatter seg med 
aktiv informasjon og oppfordrer folk til å stemme varierer sterkt i Europa. Mens f.eks. valgloven i 
Finland forbyr slik aktivitet, er dette forholdsvis vanlig i Norge. Ordningen kan med fordel 
utvides, for eksempel ved å gjøre presentasjonen av politikere, partier og saker vesentlig 
enklere og lettere tilgjengelig. Det er kanskje spesielt i og omkring valg at dette tiltaket er viktig.  
 
Det er også mulig for kommunene å legge til rette for å registrere politiske partier og listeforslag, 
herunder formidle vilkår for registrering, prosedyrer, mv. Dette kan for eksempel skje ved at 
kommunen legger til rette skjemaer, erklæringer, mv. på kommunens sider om valg. Dessuten 
kan kommunen på disse sidene etter valget presentere resulterer, analyser, medieoppslag 
samt presentasjon av det nye kommunestyre, ordfører, mv.  
 
 
 

KRDs valgsider på Internett 

Et eksempel på elektronisk valginformasjon er Kommunal- og 
regionaldepartementets valgside som ble introdusert i 1999. Her 
finner en informasjon om alt fra hvordan velgerne kan rette på 
listene, til navn på registrerte politiske partier, mv. Tilbudet er 
populært, i september 1999 var det hele 77 893 eksterne treff på 
valgsiden.  
 
Referanse 
http://odin.dep.no/krd/valg/

 

"Valg 2001 Portrettet"  i Vestfold 

 

 

I løpet av valgkampen portretterer NRK/TV Vestfold 10 
stortingskandidater fra Vestfold. Presentasjonen er gjennomført i 
regi av prosjektet "Valgnatt med NRK Vestfold" og gir en 
oppsummerende presentasjon av kandidatene som både kan 
høres og sees på video på Internett. 

Referanse 
http://www.nrk.no/distrikt/vestfold/nyheter/valg_2001_vestfold/123
1837.html
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2.3.1.6. Geografiske informasjonssystemer 

Enkelte kommuner har benyttet geografiske informasjonssystemer (GIS) for å informere 
borgerne om hvor ulike kommunale tjenester ligger, for eksempel valgdistrikt og hvor valgsteder  
finnes. Teknologien har store muligheter for presentasjoner også av dokumenter, arealplaner, 
vann og kloakk, IKT infrastruktur,  skoler, barnehaver, osv. En kommune som har kommet langt 
på området er Hjørring kommune i Danmark.  

Bildet fra Hjørring kommunes 

 

hjemmeside illustrerer et 
brukergrensesnitt i GIS som mellom 
annet viser deg kommunens 
offisielle valgsteder og valgdistrikt.  

Referanse 

http://www.geograf.com/hjorring/kort.htm

Se også  

http://www.vote-smart.org/index.phtml

 
2.3.1.7. Fleksible valgtidspunkt 

Ved hvert valg er det eksempler på at enkelte borgere ikke finner tid til å stemme ved de gitte 
tidspunktene  ”valgdagen”. Tilsvarende er det markert fall i deltakelse hvis været er dårlig eller 
at det skjer ”konkurrerende” hendelser i nærmiljøet. Det er derfor gjort ulike forsøk på fleksible 
tidspunkt for å avgi stemme. Ofte kombineres dette med ulike tiltak for å stemme (kiosker, 
Internett, SMS, osv). Tall fra England viser at fleksible tidspunkt mottas svært positivt av 
borgerne og valgoppslutningen synes å øke. IKT muliggjør en enklere avvikling av fleksible 
valgtidspunkt. Også i Norge starter i dag eksperimenter med fleksible valgtidspunkt 

 

Nittedal får egen valgdag 

Kommunal- og regionaldepartementet har sagt ja til søknaden fra Nittedal kommune om å avholde neste års 
kommunestyrevalg den 16. juni 2003 som et forsøk. På denne måten håper kommunen på å få mer fokus på 
lokale saker og lokale kandidater.  

- Lokalt fastsatt valgdag kan være et virkemiddel for å øke valgdeltakelsen og styrke innbyggernes interesse 
for lokaldemokratiet. Derfor er jeg positiv til å få prøvet ut dette, og det er viktig å få frem alle de ulike effektene 
av et slikt forsøk, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.  

Forutsetningen for å gjennomføre forsøket er at Nittedal kommune legger frem en plan for hvordan 
kommunen skal klare å organisere valget på en forsvarlig måte. Det er viktig at forsøket ikke skjer på 
bekostning av partienes, kandidatenes eller velgernes interesser.  

Referanse  

Pressemelding Nr.: 77/2002 (KRD) Dato: 29.08.2002 
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London Borough of Newham 

I London Borough of Newham ble det i mai 2002 gjennomført ”early voting” på spesifikke steder inkl. 
togstasjonen og ved mobile stemmeurner. Ulike kiosker ble også satt frem og betjent ved ”tilfluktsrom” som for 
eksempel lokale krisesenter. Erfaringene fra tiltaket var svært positive og ordningen med fleksibelt 
valgtidspunkt videreføres.  

Referanse 

http://www.electoralcommission.org.uk/

2.3.1.8. Andre aktiviteter ved avstemming  

Dette er alternative former for aktivitet i tilknytning til valg som har som siktemål å øke 
engasjementet og oppslutningen, informere om gjennomføringen, resultater, analyser osv.  
Slike tiltak kan kanskje ligne på de partipolitiske valgvakene, men kan kanskje arrangeres 
tverrpolitisk. IKT kan benyttes til f.eks "storskjerm" på et sentralt sted i kommunen. Mulighetene 
er mange og kommuner kan typisk sette ned en egen arrangementskomite for å "få litt fart" på 
valgdagen.  

En begrensing ligger naturlig nok i at det ved valglokalet og i dets umiddelbare nærhet er 
forbudt å drive valgagitasjon, å forstyrre eller hindre gjennomføringen av valget. Tilsvarende er 
det ulovlig for uvedkommende å føre kontroll med hvem som møter fram og stemmer eller å 
foreta utspørring av velgerne. Det er heller ikke tillatt å selge alkohol på valgdagen. 
Ivaretagelse av disse kravene er en oppgave for valgstyre i kommunen.  

 

2.3.2. Kanaler (Multi-channel electronic voteing) 

 

2.3.2.1. Elektronisk valgurne og valglokaler 

"Elektroniske valgurner" er elektronisk avstemming ved valgstedene i 
kommunen hvor borgeren er registrert. Tiltakene supplerer eksisterende 
manuelle avstemminger og bidrar til en enklere, billigere og raskere 
avvikling av valget. Et nettverk kobler de forskjellige valgstedene sammen 
til et lokalt stemmeregister og håndterer overføringen av stemmen til en 
tellesentral. Metoden vil tillate litt mer frihet enn dagens system fordi 
borgeren kan avlevere sin stemme hvor som helst innen sitt elektorat. I 
tillegg reduseres trolig antallet stemmer som forkastes som følge av feil 
(for eksempel stemte på mer enn en kandidat, kommentarer eller 
merknader på stemmeseddelen, glemt å krysse av, ikke identifiserte 
stemmer, osv.   

 

"elektronisk valgurne" kan enten være koblet til et lokalt, regionalt eller sentralt register. Hvis den 
elektroniske databasen og tellesentralen er nasjonal kan borgeren i prinsippet stemme hvor som 
helst i landet. Når borgeren besøker en "elektronisk urne" blir han presentert med en liste over 
kandidater i sin hjemkommune og kan stemme som ved normale valg eller ved postvalg.  

En variant av ”elektroniske valgurner” er elektroniske valgurner som erstatter stemmesedler av 
papir med en elektronisk stemmeseddel på skjerm. Velgeren benytter tastatur, touch screen eller 
"pointer" for å indikere sitt valg på en dataterminal i stemmelokalet. I motsetning til ”online 
elektroniske urner” overføres ikke stemmene umiddelbart over et nettverk, men beholdes på den 
enkelte maskin til stemmelokalene har stengt. Deretter summeres dataene (stemmene) lokalt.  
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”Elektroniske urner”, integrert i et nasjonalt elektronisk stemmeregister, har mange av de samme 
fordelene og fleksibiliteten som ”online elektroniske urner” og velgeren kan i prinsippet stemme hvor 
som helst i landet. En annen fordel med ”elektroniske urner” er at sikkerhetsproblemene ifm 
transaksjon online av data blir imøtegått. Dessuten vil trolig elektroniske urner gjøre det lettere å 
gjennomføre valg med høyere frekvens enn dagens sedvane. For eksempel kan et kommunestyre 
forholdsvis hurtig gjennomføre rådgivende folkeavstemminger eller ”høringer” i en lang rekke saker.  
  

Klar med elektronisk valgurne  (Av Lena S. Heckendorn | Publisert 30.11 2001 i  Computerworld) 
Sammen med ZebSign og Ergo Solutions har Ergo Ephorma ferdigstilt en løsning for elektronisk 
valgurne. Stemmeretten ligger i et smartkort, og stemmen registreres ved å trykke på en skjerm. 
Bare valglovene står i veien.  

 

DET STEMMER: Valgmann i NRK, Geir 
Helljesen synes det elektroniske 
valgsystemet virker veldig positivt. 
Fagsjef i Ephorma, Reidar Nilsen og 
John Bothner i ZebSign har samarbeidet 
for å utvikle en sikker elektronisk 
valgløsning. 

Det elektroniske systemet er knyttet opp mot valglistene i hver enkelt kommune. Med et 
smartkort får du bekreftet stemmeretten din, og systemet finner enkelt ut hvor du er 
mantallsført. Så kommer valgmulighetene fra valglisten opp, og du avlegger stemme i form av et 
pek på en dataskjerm. Smartkortet registrerer så at du har stemt, og sikrer at stemmen blir 
registrert i rett kommune.  

- Dette forenkler valget for velgerne, samtidig som valget blir sikrere og man får mindre feilkilder. 
Det vil også gjøre valget mye mer effektivt, sier Reidar Nilsen, fagsjef for samfunnsdata i 
Ephorma.  

Han håper løsningen vil kunne brukes i enkelte kommuner allerede i 2003.  

Forhåndsstemming  

- Men først må valglovene omformuleres. Det er strenge regler for hvordan valg skal 
gjennomføres, men vi ser ingen konflikt mellom lovgivernes intensjoner og teknologien. Jeg tror 
heller teknologien vil gjøre gjennomføring av valg mer i samsvar med intensjonene, sier Nilsen.  

Han tror valgurnen først og fremst vil gjøre nytte for seg ved forhåndsstemming.  

- Når velgeren kan identifiseres gjennom et smartkort og systemet har kontakt med valglistene i 
de ulike kommunene og fylkene, kan man stemme fra hvor som helst uten å måtte ha med seg 
valglister og andre identifikasjonspapirer, sier Nilsen.  

Hvis ikke loven legges til rette for å bruke denne løsningen innen neste valg, vil Nilsen og 
Ephorma uansett søke om å drive forsøksvirksomhet med elektronisk valg. Men innen neste 
stortingsvalg tror Nilsen loven vil åpne for denne løsningen.  

Appellere til unge  

- De som er velgere ved neste valg er de som er 16 år i dag og som bruker mobiltelefoner, sms 
og ny teknologi i veldig bredt omfang. De stiller andre krav til tilgjengelighet og rask informasjon, 
og skal man holde valgdeltakelsen høy, så må man også appelere til disse, sier Nilsen. NRKs 
valgveteran Geir Helljesen, som også har vært medlem i valglovutvalget mener systemet ser ut 
til å ligge innenfor rammen for hva det er mulig å gjøre forsøk med.  

- Det betinger at man har flere enheter i valglokalet og at velgerne har smartkort, samt at 
forsøket kjøres parallelt med papirvalg, sier Helljesen.  

Han synes systemet virker veldig positivt. Systemet virker veldig enkelt i sin form, i positiv 
forstand. Det er raskt med tanke på opptelling, man opprettholder hemmelig valg, samt 
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muligheten til å kumulere og endre på lister. I første omgang vil kanskje eldre føle seg fremmede 
for teknologien, men jeg tror unge vil ta det veldig naturlig, og det kan være en måte å få flere 
unge til å velge på, sier Helljesen.  

Referanse 

Av Lena S. Heckendorn | Publisert 30.11 2001 kl. 12:53 i Computerworld:  

6000 elektroniske valgurner i England:  

For å nå målet om Internett avstemning ved parlamentsvalget i 2006, bygges i dag ut 6000 såkalte "UK Online 
Centers" i England.  I tillegg til å stemme finnes en rekke andre funksjonaliteter og Internett tilgang.  

Referanse:  

”In the service of democracy” - a consultation paper on a policy for electronic democracy: H M Government at 
UK Online: http://www.edemocracy.gov.uk/

Chester City Council  
Chester City Council i England var ved valget i mai 2002 pilot for ”elektroniske urner”. Hardware og software 
for ”touch-screen” voteringen var levert av Strand Business Systems og Sequoia Voting Systems i USA. 
Strand leverte software for ”the Council’s electoral registration system”. Touch-screen maskinene med 
brukergrensesnitt til Strand software, ble leverte med et komplett system fra selve den fysiske elektroniske 
stasjonen,  register, via touch-screen voting, til visning av resultatene samt selve prosjekteringen. Systemet 
omfattet et komplett elektronisk kontrollsystem. Alle de vanlige valglokalene i distriktene som ble testet hadde 
vanlige manuelle urner, men elektroniske urner med ”touch-screens” ble valgt i stedet. For stemmeseddel av 
papi og penn. Det var også tillatt med poststemmer, men valgkomiteen skrev brev til alle registrerte som 
kunne stemme med post med en appell om å teste ut de nye mulighetene med ”elektronisk urne”.  Flere 
velgere, inkludert en velger på 84 år, valgte å takke ja til tilbudet.  
  
De elektroniske urnene hadde en nøytral effekt på valget målt i forhold til valgoppslutning; sammenlignet med 
år 2000 gikk oppslutningen opp med 2-3 % og sammenlignet med 1999 var det ingen effekt. Imidlertid gjorde  
eksperimentet noen andre positive erfaringer. Voteringen på valgdagen ble for mange en positiv erfaring med 
de nye metodene for å stemme. Dessuten hadde den nye måten å stemme på stor innflytelse på arbeidet 
med å telle stemmer, hurtig oppdatering av valgdata og vesentlig mindre arbeidskrevende. Et medlem av 
valgstyret tilsvarte 15 sammenlignet med det gamle manuelle systemet.  Mulighetene for menneskelig feil ved 
telling ble også sterkt redusert, sammenlignet for eksempelmed telling av poststemmer.   
 
Referanse:  
Rapport fra Chester er tilgjengelig  på følgende link: 
http://www.electoralcommission.gov.uk/publications_pdfs/pilot_reports/Chester.pdf

In the service of democracy: a consultation paper on a policy for electronic democracy: H M Government at 
UK Online: http://www.edemocracy.gov.uk/

 

 

 

 

Andre relevante eksempler på voteringssystemer: 
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Eksempel på telle- og stemmeregister - http://www.idea-infoage.gov.uk/services/laser/index.shtml

The Voting Integrity Project - http://www.voting-integrity.org/

Vivarto Voting Systems – http://www.vivarto.com

Project Vote Smart – http://www.vote-smart.org

The Voting by Phone Foundation - www.vote.org/v/index.htm                                             

Optisk lesing av stemmeseddeler  i Norge - Scanvest 

Firmaet Scanvest var i en periode en betydelig leverandør av administrative systemer til kommunemarkedet, 
og tilbød også valgløsninger til sine kunder. Oslo kommune, og et fåtall andre større kommuner, har benyttet 
optiske lesere og tilhørende beregningsmoduler ved valgoppgjør siden 1981. 

Kommunal- og regionaldepartementet har siden 1995 gjennomført en godkjenningsprosess for 
valgoppgjørssystemer. Dette omfatter systemløsninger som benyttes til registrering av stemmegivning, 
sammenstilling, beregning og rapportering av valgresultat. Kravet til godkjenning ble tatt inn i valgloven for å 
sikre at IKT-systemene som ble brukt foretok sine beregninger på en standardisert måte. Det var også et viktig 
ønske å sikre at valgorganisasjonene kunne ha tillit til at systemene utførte sine oppgaver sikkert og nøyaktig.  

Referanse 

http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/otprp/016001-050016/index-ved002-b-n-a.html

2.3.2.2. Mobile valgkiosker   

Mobile elektroniske valgkiosker virker i prinsippet som elektroniske valgurner/valglokaler, men kan i 
tillegg tillate avstemminger ved andre offentlige steder som bibliotek, kirker, store arbeidsplasser, 
busstasjoner, jernbane, kjøpesentre, servicekontor, kommunehus, skoler, eldrehjem, hjemme hos 
den elkelt, mv. Kioskene kan (og bør kanskje) være betjent. På denne måten kan det gis støtte for 
borgeren på lik linje med den funksjon valgstyre har iht valgloven i Norge. Slike kiosker eller mobile 
stemmelokaler kan fremstå som mere bekvemmelige og lettere tilgjengelig for folk. Kioskene finnes 
i flere varianter, f.eks som kombinasjon av vanlig valgurne og ”touchscreen”, rene ”touch screen” 
med magnetkortlesere,  smartkort, kiosker med bare PIN–kode, osv. Oppbevaring av stemmelister 
kan enten skje lokalt (på maskinen eller CD) eller sentralt. Transaksjon av resultater kan skje 
manuelt (lister), på disketter , CD eller online.    

Slike dediserte terminaler for direkte registrering av stemmegivning er den mest utbredte av de 
avanserte teknologiske løsningene både i USA og Europa. Løsningen vil kunne bygge på 
eksisterende teknologi fra norske og internasjonale leverandører.  
 
 

 

”The voting system was easy to use because 
someone showed me how to use the machine. It was 
convenient and I had no complaints.” Survey 
Respondent – Newham England 
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Sheffield City Council 

Sheffield City Council i England har i mai 2002 testet ut flere ulike informasjons – og stemmekiosker. Kioskene  
tilbyr borgerne lokal informasjon og er linket opp mot et online voteringssystem. Formatet på voteringen var lik 
det du finner på Hwww.votesheffield.comH, Sheffields e-voteringsportal. Kioskene er for eksempel i en fysisk 
høyde som gjør dem lett tilgjengelige for rullestolbrukere, og har  ”touch-screen” navigerings systemer.   

Referanse 

For ytterligere informasjon om dette se ”In the service of democracy: a consultation paper on a policy for 
electronic democracy: H M Government at UK Online”: Hhttp://www.edemocracy.gov.uk/H 

 

2.3.2.3. Internettavstemming 

Internett avstemming eller online valg er IKT systemer hvor  borgeren kan stemme fra enhver 
datamaskin eller tilsvarende utstyr (digitalt TV, PC stasjonære eller mobile), så lenge de kan kobles 
til et Internett. Internett avstemming involverer normalt en nasjonal database over 
stemmeberettigede og et sentralt tellesystemer. Med Internett avstemming kan borgeren avgi sin 
stemme fra hvor som helst i verden forutsatt Internett-tilgang. Systemet representerer således "the 
ulitmate goal" hva angår bekvemmelighet og tilgjengelighet, men representerer de vanskeligste 
utfordringene hva angår design og sikkerhet.  En annen klar fordel med å stemme på Internett er at 
de stemmeberettigede som ikke normalt bor i kommunen (for eksempel utenlandsstemmer), eller 
borgere med funksjonsproblemer kan få utført sin borgerplikt. Systemene kan også forholdsvis lett 
integreres med informasjon om kandidatene eller saker som det voteres over.  
 

”Due to becoming immobile I have not voted for the past seven or eight 
years. Now I can easily cast my vote from my armchair” Survey Respondent 
– Chorley 

 
Grovt sett kan det skilles mellom 2 hovedtyper, begge variantene har ulike fordeler og ulemper. 
Fremstillingen nedenfor er i hovedsak en gjengivelse av vedlegg 2 i Ot.prp.nr.45 2001-2002: 
 
• Internett kontrollert 

Mulighetene og begrensningene ved å ta i bruk Internett er som vist store. Mange (bl. a. 
Sverige, California) ser en stegvis innføring av Internett som mest realistisk, og foreslår derfor å 
begynne med sentraliserte internettløsninger der valgterminalen er under valgorganisasjonens 
kontroll.  

 
Bruk av internett-teknologi i kontrollerte omgivelser er et alternativ som har mange tilhengere. 
En slik løsning tillater utprøving av teknologien i sikre omgivelser, og anses som et nødvendig 
første skritt før man åpner for desentraliserte løsninger. En kontrollert løsning baserer seg på 
standard webteknologi, noe som vil kunne gi betydelige reduksjoner i kostnader. I forhold til en 
åpen internettløsning vil risikoen for misbruk og sabotasje reduseres vesentlig.  
 
Velgeridentifikasjon kan i dette tilfelle gjøres enten på tradisjonell måte ved hjelp av papirbasert 
manntall, eller ved hjelp av et interaktivt manntall på valgserveren. I det første alternativet vil det 
ikke være mulig å koble velgeridentitet og stemme, i det andre alternativet må det legges vekt 
på å holde de to informasjonsmengdene samlet samtidig som at det ikke må være mulig å 
koble de to informasjonsmengdene. Selve valghandlingen vil kunne gjennomføres som en styrt 
dialog med omfattende interaktiv brukerveiledning for de som har behov for det. Systemet må 
inneholde mulighet for å angre/gå tilbake i prosessen, og må også ha funksjonalitet som sikrer 
mot at velgeren ufrivillig avbryter prosessen uten at stemmen er registrert. Rettelser vil være 
tidkrevende, og spesielt slengere (hvis muligheten opprettholdes) vil kreve ekstra logikk. Som 
for de andre alternativene vil stemmene bli lagret elektronisk og vil være tilgjengelig 
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umiddelbart. Det må stilles omfattende krav til logging (audit trail). (Ot.prp.nr.45 2001-2002: 
vedlegg 2) 
 
Fordelene med kontrollert internettløsning vil være basert på kjent og testet teknologi med de 
økonomiske og bruksmessige fordeler dette gir. Ved å plassere valgterminalen i et kontrollert 
miljø sikres valgorganisasjonen full kontroll på oppsett av terminalen, og mulighetene for 
kontroll og overvåking av valgprosessen er også gode. En kontrollert løsning begrenser 
mulighetene for sabotasje og misbruk fra utsiden. Bruken av eksisterende teknologi vil legge 
forholdene til rette for gjenkjenning, noe som reduserer mulighetene for feil. Internett-
teknologien har også vist at det er fullt mulig å utvikle brukervennlige løsninger. En kontrollert 
internettløsning vil basere seg på elektronisk lagring av avgitte stemmer, noe som igjen bidrar til 
en raskere og sikrere behandling og sammenstilling av stemmer. 
 
Selv om en kontrollert internettløsning er vesentlig enklere å overvåke enn en fullstendig åpen 
internettløsning, vil det fortsatt være mulighet for feil, misbruk og sabotasje. De viktigste kildene 
for denne type problemer vil være «insidere», dvs. valgfunksjonærer og leverandører. Det kan 
derfor utvikles test- og godkjenningsprosedyrer som beskytter løsningen mot angrep fra disse 
gruppene. Systemet må også sikres mot at velgeren fusker eller får tilgang til andre stemmer 
enn sin egen. Endelig må løsningen sikres mot strømbrudd og utstyrsfeil. Ikke alle vil være like 
motiverte til å ta i bruk internettløsninger, og for disse må det etableres alternative løsninger. 
Dette innebærer at det vil være behov for å opprettholde et tradisjonelt valgsystem parallelt 
med internettvalget. Dette innebærer økte kostnader. (Ot.prp.nr.45 2001-2002: vedlegg 2) 
 

• Internett privat (åpent internett) 
For mange er det først når man kan ta i bruk internettløsninger fra «egen» terminal at man har 
nådd målet. Dette er det mest ytterliggående og risikofylte alternativet, men vurderes samtidig å 
være den løsningen som kan bli mest brukervennlig (bekvem) og gir også best lønnsomhet. 
Det er mange utfordringer som må løses før dette kan være realistisk.  
 
Den desentraliserte internettløsningen der velgeren stemmer fra egen PC hjemmefra eller fra 
arbeidsplassen er det store målet til de mest teknologifrelste. Her er gevinstpotensialet størst, 
men samtidig er mulighetene for at noe kan gå galt også store. Sentralt i dette konseptet står 
ønsket om å kunne benytte eksisterende utstyr og teknologi for å redusere kostnader og 
tidsbruk på alle ledd i prosessen. I utgangspunktet kan man tenke seg valghandlingen utført fra 
PC, Palm-top eller WAP-telefon. Denne løsningen må, som for de andre desentraliserte 
alternativene (SMS og telefoni), baseres på utsendelse av en velgeridentifikasjon (PIN, digital 
signatur) til alle stemmeberettigede. Velgeren vil gå til valgets hjemmeside og vil bli bedt om å 
identifisere seg. Etter at dette er gjort vil velgeren gå inn i en dialog med systemet på samme 
måte som i de andre alternativene. Det må stille store krav til brukervennlighet og systemet må 
gi mulighet for å angre. Når velgeren er ferdig må data krypteres og overføres til valgserver. 
Enkelte prosjekter og valgeksperter mener at det må stilles krav om at velgeren selv skal kunne 
kontrollere sin stemme etter at den er avgitt for å kunne forsikre seg om at stemmen ikke er blitt 
endret. For å kunne ivareta dette kravet må det etableres løsninger som lagrer 
velgeridentifikasjon og stemme på en slik måte at velgeren kan kontrollere sin stemme. Ingen 
andre må få tilgang til begge informasjonsmengdene samtidig. 

 
En fullskala, desentralisert internettløsning byr på store fordeler. For de som har tilgang på 
Internett vil løsningen bety en vesentlig forenkling i valghandlingen, og vil således kunne bidra 
til høyere valgdeltagelse. Kostnadene til utstyr og valglokaler forventes å gå ned etterhvert som 
systemet tas i bruk, men i oppstartsperioden vil det være behov for duplisering av utstyr. 
Stemmegivningen kan kombineres med informasjonsinnhenting om partier og kandidater, og 
løsningen vil således kunne bidra til en mer kvalifisert stemmegivning. For øvrig vil (som for alle 
alternativene) stemmene være lagret elektronisk noe som vil redusere antall manuelle 
behandlinger og derigjennom antall feil. Valgresultatet vil være raskt tilgjengelig. 

 
 
Samtidig som de potensielle fordeler ved bruk av åpent Internett er store er også risikosiden 
betydelig. Dette gjelder først og fremst sabotasje og misbruk fra eksterne. Ved bruk av 
desentraliserte valgterminaler har ikke valgorganisasjonen noen kontroll på utstyret som 
velgeren bruker. Det betyr at virus av typen trojansk hest eller lignende kan ligge på velgerens 
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terminal. Denne typen software kan gripe inn i stemmeprosessen og forandre velgerens 
stemme uten at dette er synlig for velgeren. Det går an å beskytte seg mot denne type 
software, men dette vil antageligvis forutsette at velgeren gjennomfører valghandlingen fra en 
maskin som er startet fra en ren versjon av operativsystemet. Dette vil igjen måtte baseres på 
at valgorganisasjonen distribuerer en egen CD-ROM til alle velgere sammen med annet 
valgmateriell. 
 

”..daily direct democracy in which the citizenry sits before a video and 
allegedly self-governs itself by responding to the issue in the air by pressing 
a button. How nice – and how deadly. The idea that the government of our 
fantastically complex, interconnected and fragile societies could be 
entrusted to millions of discrete wills that are bound to decide at random, 
with a zero-sum instrument – this idea is indeed a monumental proof of the 
abyss of under-comprehension that is menacing us” (Giovanni Sartori i 
Phillis 1996:32) 

 
Informasjonen i en åpen internettløsning er sårbar for innsyn, men det antas at dette på noe 
lengre sikt vil kunne sikres gjennom bruk av avanserte krypteringsalgoritmer. Valgserveren vil 
være sårbar for sperre- (Denial-of-Service) og for villedningsangrep. Det er ikke gitt at alle 
potensielle velgere vil ha full aksept til en internettløsning. Det er også et problem at for å oppnå 
en akseptabel sikkerhet vil man måtte etablere så mange sikkerhetsforanstaltninger at det vil 
gå utover brukervennligheten. Som for de andre desentraliserte løsningene er det ingen sperre 
for at en person kan benytte velgeridentiteten til en annen. Det er av enkelte foreslått bruk av 
såkalte biometriske identifikasjon (fingeravtrykk, øyescan, etc), men selv denne metoden er 
ikke sikker mot utilbørlig påvirkning fra omgivelsene.  
 
 

Internett valg i Swindon i England 

I mai 2002 gjennomførte valgkretsen Swindon i England et lokalt elektronisk støtte valg. 10,8 % (4300) av alle 
som stemte benyttet Internett fra hjemmet, lokale bibliotek, og kommunale informasjonskiosker. I tillegg stemte 
2000 velgere via touch telefon, dvs ca. 5 % av de stemmeberettigede. 80 % av disse fylte i tillegg ut et online 
spørreskjema, og hoveddelen var svært fornøyd med at tilgjengeligheten og bekvemmelighet øket med de 
nye formene for valg. Hardware og software som ble benyttet virket også bra og ingen viktige feil ble avdekket. 
I forkant av valget fikk de stemmeberettigede en tosidig sikkerhetskode og valget ble gjennomført som følger:  

⇒ Velgeren logget seg på Internett og skrev inn sin sikkerhetskode. Systemet identifiserte velgeren og 
verifiserte at han/hun var stemmeberettiget.  

⇒ Systemet presenterte så en stemmeseddel som inneholdt navn på kandidatene og regler for 
stemmegivning. Borgeren valgte en kandidat og markerte dette på stemmeseddelen. Valget ble deretter 
vist på skjermen og borgeren måtte bekrefte valget. Hvis velgeren aksepterte/bekreftet valget ble 
stemmen registrert. Velgeren kunne nå skrive ut en bekreftelse på at han/hun hadde stemt.  

⇒ Detaljene, dvs hva den enkelte hadde stemt, ble kryptert og sent til datasenteret for "tabulering" 
(stemmeregistrering). Borgerens "record" eller status i databasen i stemmeregisteret ble så oppdatert til 
"har stemt".  

Referanser  

For ytterligere informasjon om Swindon se følgende lonk: 

Hhttp://www.local-regions.odpm.gov.uk/egov/e-voting/02/09.htmH  

For informasjon om andre eksemplet se høringsdokumentet ”In the Service og democracy” fra HM 
Government i Englend på UK Online:  



 
 

In the service of democracy: a consultation paper on a policy for electronic democracy: H 
M G overnment: UK Online 

6 mill utenlandsstemmer i USA:  

The Federal Voter Assistance Programe gjennomførte et pilotprosjekt for at amerikansk personell bosatt eller 
stasjonert i utlandet skulle få delta ved valg i USA. Totalt er det estimert omlag  6 millioner potensielle 
untenlandsstemmer. Til dette benyttet de det amerikanske forsvarsdepartementet sin "Public Key 
Infrastructure" for autentisering av personellet. Pilotprosejktet reiste mange spørsmål, ikke minst hvordan 
man kunne øke systemet til en større befolkning og hvordan sikre stabilitet i valgt sikkerhetsløsning.  

Referanse:  

En fullstendig evalueringsrapport finnes på hjemmesidene til "Voting Over the Internett (VOI) Pilot Project. 
Sidene er tilgjengelig på følgende link: Presidentvalget i USA: 

 Voting Over the Internet (VOI) Pilot Project. : http://www.fvap.ncr.gov/voi.html

Internett avstemming i Telenor 

Det er ikke registrert bruk av Internett ved tradisjonelle valg i Norge. Imidlertid er det gjort forsøk med Internett 
avstemming ved valg av medlemmer til utvalg og representanter i styre av Telenor. Telenor planlegger å 
benytte systemet ved nytt valg i år også, og erfaringene er gode. Gjennom kontakt med firmaet ErgoEphorma, 
som eies av Posten, gjøres disse systemene tilgjengelige ved henvendelse. Også andre firma tester ut 
systemet  høsten 2002. Firmaet arbeider med IKT baserte valgløsninger og har utvikle flere system for 
elektronisk avstemming, inkl en kravspesifikasjon og retningslinjer for gjennomføring av utenlandsvalg.  

Referanse  

http://www.ephorma.no/ephorma/ipub/openframes.cfm?IPSectionID=R010000000002434

 

Valg av studentråd i Umeå 2001:  
Et annet eksempel på bruk av avstemming på Internett utenfor kommunevalg ble gjennomført ved valg av 
studentråd i Umeå 2001. Ideen var å la alle stemmeberettigede stemme med et eget passord fra hvor som 
helst på Internett. På denne måten ønsket man å økte oppslutning om valget. Imidlertid lyktes dette ikke og 
stemmeresultatene viste ingen endring i oppslutning som ble liggende på omlag 9%. Dette til tross for relativt 
mye oppmerksomhet i media osv. Kanskje nivået på oppslutningen mere avhengig av "sak" enn av metode 
som velges for deltakelse? 

Referanse: 
Erfaringene fra Sverige med E-demokrati: http://www.svekom.se/skvad/E-democracy-en.pdf   

 
 
2.3.2.4. SMS - avstemming 

Nyere, digitale mobiltelefontjenester inneholder mulighet for å sende og motta korte tekst 
meldinger (SMS). Løsningen er meget populær blant unge, og det dukker stadig opp nye 
tjenester som bygger på denne teknologien. Det er blant annet under etablering løsninger som 
vil kunne betjene valg inkludert funksjoner for pålogginger, valg og sikker overføring (NOU 
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2001:3). Mobiltelefonen - livets koordinator - er i bruk av mer enn 80% av den voksne 
befolkningen (Frønes 2002). 
 

SMS er på mange måter den enkleste måten å stemme på. Alt 
borgeren trenger å gjøre er å sende en melding med tall til en 
”valgtelefon” ved å benytte sin mobiltelefon. Borgeren mottar 
siden en melding tilbake når avgitt stemmen er verifisert. 
Tekstmeldingen overføres kryptert gjennom luften til den enkeltes 
nettverks operatør. Derfra kobles de til en ”e-voterings plattform” 
over en sikker link og stemmen prosesseres. En tilbakemelding 
genereres automatisk ved verifikasjon og formidles over et 
sikkert SMS gateway. Det eneste stedet stemmen registreres er 
på en sikker database (telleregister).  
 
 

Løsningen vil igjen baseres på utsendelse av velgeridentifikasjon. I en SMS-løsning vil dialogen 
være tekstbasert og begrenset til relativt liten plass (displayet på mobiltelefonen) slik at det er 
grunn til å tro at valgmateriellet også for denne type løsning må inneholde relativt omfattende 
instruksjoner og en fullstendig oversikt over gyldige partikoder og kandidater (Ot.prp.nr.45 
2001-2002: vedlegg 2). 
 
Stemmegivning ved hjelp av SMS-teknologi har mange av de samme fordelene som 
telefonstemmegivning. Teknologien er meget utbredt og godt kjent i deler av befolkningen. 
Tekstdialog kan være lettere å holde styr på og vil derfor kunne være mer akseptabel for 
velgeren enn løsning basert på tale. Stemmene lagres elektronisk og opptellingen vil kunne 
gjennomføres raskt og sikkert. 
 
SMS-teknologien er relativt ny, og bruken er stort sett avgrenset til ungdomsmiljøet. Muligheten 
for «Hacking» er til stede, men risikoen for dette anses å være beskjeden. Sikkerhet i 
overføring vil være en utfordring, men kan ivaretas av kryptering. Denne type løsning er også 
sårbar for sabotasje, særlig sperreangrep. Det vil antageligvis være behov for betydelig 
systemutvikling for å sikre valghandlingens krav til brukervennlighet, effektivitet og sikkerhet. 
Selve stemmegivningen kan også bli svært tidkrevende, spesielt for velgere som ønsker å 
utføre mange rettelser på stemmeseddelen. En SMS-løsningen vil innebære relativt betydelige 
kostnader til utsendelse av velgeridentifikasjon og veiledning. Som for de andre alternativene 
som er basert på at velgeren avgir stemme utenfor kontrollerte valglokaler er også dette 
alternativet sårbart for stemmesalg, tyveri av velgeridentifikasjon og utilbørlig påvirkning av 
velgeren under selve valghandlingen. Det er en viss risiko for at valg via SMS vil medføre en 
trivialisering av selve valghandlingen (Ot.prp.nr.45 2001-2002: vedlegg 2). 

 
For tiden er det vanskelig å kryptere stemmer avgitt på WAP telefoner (Wireless application 
Protocol) eller 3. generasjon (3G) mobiltelefoner. Dette betyr at sikkerheten ved e-valg på 
telefon er uavklart, og med dagens sikkerhetsnivå anbefales ikke SMS votering i for eksempel 
UK. Det finnes imidlertid en mulighet til å benytte smart kort lesere (se avsnittet om sikkerhet) 
på de fremtidige WAP telefonene som kan mulliggjøre kryptering. Den eneste formen for 
telefon votering som synes aksebtabel er hvis velgeridentifikasjon og avgitt stemme kan 
krypteres før input i telefonen. Et smart kort lignende anordning med lyd generator kan gjøre 
dette mulig. (Electoral Commission UK 2002)    

Fem valgdistrikt i England har forsøkt ”SMS  - votering” i mai 2002. 

I de fem valgdistriktene i England som i mai 2002 forsøket SMS, utgjorde mellom 6 og 11 % av samtlige 
avgitte stemmer SMS - meldinger. Valgundersøkelse gjennomført ifm. valget viste at de som benyttet SMS i 
hovedsak var unge velgere. De som benyttet Internett var ”middle–aged” og de som benyttet vanlig telefon var 
stort sett eldre. Borgerne benyttet klart de alternativene som de var mest kjent med og trygge på.  Av de som 
benyttet SMS var de aller fleste svært fornøyde med tilbudet.  
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Lokalvalget i Sheffield i mai 2002:  

I to av tre piloter utført ved lokalvalget i Sheffield i England stemte over 30% av de som 
stemte vha elektroniske medier, inkl. avgivelse av stemmer med SMS (tekstmeldinger fra 
mobiltelefon). SMS Text Messaging var tilgjengelig fra klokken 0900 på onsdag 26 april 
2002 til torsdag kl 0900 2 May 2002. Velgeren laget en SMS melding ved å benytte PIN 
og tre nummers kode som finnes på listene over den enkelte kandidat (manuelt og 
elektronisk presentert). Når velgeren bekrefter at de har valget, sender velgeren sin 
stemme som SMS melding til et eget SMS nummer som indikert på den enkeltes 
valgkort. Deretter mottar velgeren en bekreftelse tilbake på sin mobiltelefon om at  
stemmen er registret (normalt) eller at det er oppstått en feil (avvik).    

Referanse 

http://www.electoralcommission.gov.uk/publications_pdfs/pilot_reports/Modernising_elections.pdf 

For et eksempel på en kommune som benytter SMS se:  

http://www.votesheffield.com

2.3.2.5. Telefonavstemming 

Telefonvotering er systemer som tillater borgeren å avgi sin stemme vha tradisjonell telefon 
(ikke tallskiver). Systemene finnes i mange varianter, men stort sett virker de slik at borgeren 
slår et oppgitt offentlig valgnummer og navigerer gjennom voteringsalternativene ved hjelp av 
”touch-tone”. Normalt benyttes PIN-kode og passord. Moderne, digital telefonteknologi åpner 
for dialogstyring og dataregistrering, og denne muligheten vil også kunne benyttes ved valg. 
Løsningen er kun relevant for desentralisert bruk, fra velgerstyrte terminaler (egen telefon). En 
vesentlig fordel med telefon – votering er at telefon er så lett tilgjengelig. En annen fordel er at 
det forenkler avstemming for blinde og svaksynte. Tiltaket er også vurdert i Ot.prp.nr.45 2001-
2002: vedlegg 2. Her gis det følgende vurdering av systemene: 

 
Valghandlingen vil starte ved at velgeren ringer ett (av flere) oppgitt nummer. Systemet vil be 
om velgeridentifisering, og først når denne er tastet inn og godkjent vil velgeren kunne avgi sin 
stemme. Systemet vil kunne avvise velgere som allerede har stemt. Valgsystemet vil lede 
velgeren gjennom en dialog der systemet lister opp alternativer og velgeren foretar sine valg 
ved hjelp av telefonens taster. Dialogen må legges opp slik at velgeren kan få gjentatt 
veiledninger og alternativer, og den må også gi rom for å gå tilbake i prosessen. Når velgeren 
er ferdig settes det kryss i manntallet. Deretter lagres stemmen digitalt og kryptert sammen 
med velgerens identifikasjon, men skilt fra denne slik at innsyn forhindres. Alle automatisk 
registrerte stemmer vil være tilgjengelige idet valglokalet stenger og opptelling kan starte 
umiddelbart etter valgtingsstemmene er kontrollert mot eventuelle manuelt avgitt forhånds- og 
fremmede stemmer. For velgere som ikke har tilgang til telefon, eller som av andre grunner ikke 
ønsker å benytte muligheten til å stemme ved hjelp av telefon, må det gis mulighet til å stemme 
i valglokalet. Dette kan gjennomføres enten ved hjelp av tradisjonelle metoder, eller ved hjelp 
av lånt utstyr. 
 
Stemmegivning fra telefon bør kunne etableres relativt raskt og med relativt beskjedne 
investeringer i systemløsninger og utstyr. Telefoner er meget utbredt, og valgterminalen er i 
utgangspunktet tilgjengelig for alle. «Call center» teknologien er kjent, og sammen med en god 
veiledningen vil den kunne medføre at feil unngås (færre forkastelser). Stemmene registreres 
elektronisk, og opptellingen vil kunne gjennomføres raskt og sikkert, uten omfattende manuell 
behandling. 
 
Selv om teknologien er kjent er den ikke nødvendigvis likt. Altfor mange har, ved innringing til 
Call-center tilknyttet større organisasjoner, endt opp i tilsynelatende endeløse køer der man 
venter og venter uten å komme frem. Det vil også være en stor utfordring å utvikle et system 
som er tilstrekkelig brukervennlig, og som bidrar til at brukeren ikke gjør feil (for eksempel 
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brukeren avslutter for tidlig). Løsningen vil være sårbar for såkalte sperreangrep (Denial of 
Service), og det må også etableres løsninger som sikrer mot avbrudd og utfall i tjenesten. Det 
er behov for sikkerhetstiltak som beskytter velgeren og stemmene fra misbruk og sabotasje. 
Hackerrisikoen er noe lavere enn for andre elektroniske løsninger, men en viss sikkerhet mot 
hacking må bygges inn i løsningen. Løsningen innebærer omfattende kostnader i utsending av 
brukeridentifikasjon og veiledning. Stemmegivning over telefon vil kunne bli svært tidkrevende, 
særlig hvis velgeren ønsker å gjennomføre omfattende rettelser. For øvrig vil generelle 
innvendinger som gjelder desentraliserte løsninger gjelde for telefonvalg. Det er umulig å 
garantere at velgeren ikke selger sin stemme eller blir påvirket av andre i forbindelse med 
stemmegivningen. 

 
 

Vote Liverpool website 
"Vote Liverpool website" gir en grei innføring i hvordan dette virker. Totalt benyttet 17,4 % av velgerne i 
Liverpool alternativet ved valget i mai 2002.  Oppslutningen om denne måten å stemme på var bra.  
Referanse 
http://www.electoralcommission.gov.uk/publications_pdfs/pilot_reports/Modernising_elections.pdf

2.3.2.6. Avstemming på Digitalt -TV og WebTV 

Bruk av digitalt kabel TV i demokrati øyemed er et annet eksempel som sikter til ulike 
(amerikanske) forsøk på ”teledemokrati” (Heeks:1999: 215, Barber 1984). Tradisjonelt var 
poenget å påvirke agenda og deltakere i direkte overførte politiske debatter på (lokalt) fjernsyn. 
Slik ”telefeedback” ligner på de norske innringningsprogrammene, men praktiseres utvidet og 
skal overordnet ”facilitate discussion and a wideranging debate at the grassroots level and not 
at the lobbyists level” (Heeks: 1999:217).  
 
I prinsippet er det mulig å gjennomføre elektroniske valg på digitalt TV. Men det er ennå ikke 
utviklet noe forsvarlig  system for dette. Tiltaket er imidlertid svært forførende fordi 
distribusjonen av DTV øker kraftig og tilgjengeligheten i hjemmet svært stor.  
 
Hittil har dette bare vært mulig å nå Internett via en datamaskin, men i den senere tid er det 
utviklet flere systemer som integrerer TV og Internett, ofte betegnet som "WebTV". I USA, der 
WebTV har vært på markedet forholdsvis lenge, har dette ikke vært noen ubetinget suksess. 
Tendenser viser at folk kjøper fremdeles TV for å kikke på såpeopera og PC for å surfe på 
Internett.  

 

 

 

Canal Digital og Telenor 

Dette bildet er hentet fra Canal Digitals hjemmesider. 
Telenor tilbyr i dag enkelte interaktive tjenester til TV 

 
2.3.2.7. Avstemming hos kommisjonær (”Lottoavstemming”) 

”Lotteriavstemming", er avstemminger avviklet hos lotto kommisjonærer, eller andre med 
sikkert nettverk autorisert til å gjennomføre lotterier etc. (for eksempel banker, postkontor, mv.). 
Lottoterminaler er spredd på en måte som gjør at de kan konkurrere med tilgangen av 
tradisjonelle valgsteder. Lottoterminalene tilbyr forholdsvis sikker tilgang til et sikkert nettverk. 
Dessuten er de betjente og den enkelte lottokommisjonær kan således bistå ifm valget. Bruk av 
kortlesere for å identifisere borgeren er også mulig. Det finnes ulike måter å gjøre dette på i 
praksis, men det finnes få (om noen) eksempler å vise til.  
  

Referanse:  
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Temaet er behandler i England og evalueringer finnes på rapporten "In the service of democracy: a 
consultation paper on a policy for electronic democracy: H M Government at UK Online" Rapporten er 
tilgjengelig på følgende link: http://www.edemocracy.gov.uk/

2.3

Som for avstemminger hos ulike spill kommisjonærer, er minibankene i Norge også tilknyttet 
nettverk som både er sikre for oppbevaring og transaksjon av data. Minibankene har dessuten 

r over hele landet. Slike avstemminger krever selvsagt 
avtaler med de ulike bankene og Bankenes betalingssentral (BBS). Praktisk kan dette for 

eressert i å 
utføre slike tjenester er derfor usikkert. Dessuten er de fleste minibankene mindre skjermet for 

.2.8. Minibank – avstemming 

relativt sto spredning og tilgjengelighet 

eksempel gjennomføres ved en ”pop-up” meny som gir deg mulighet til å stemme.  

Tiltaket reiser flere utfordringer hva angår forholdet mellom kommersielle interesser og 
demokrati, for eksempel tilknyttet lønnsomhet og ”merutgifter” for bankene. For eksempel er det  
rimelig å forvente mer kødannelse ved avvikling av valg. Om bankene vil være int

å gjennomføre valg og kravet om ”hemmelige” valg er vanskelig å innfri.  
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3. Administrativ informasjon og kommunikasjon 

3.1.  Generell informasjon 

3.1.1. Generell informasjon om beslutninger og policy 

Med generell informasjon i administrasjonsfasen siktes det primært til informasjon om 
beslutninger og policy fattet i politikk fasen, dvs output i modellen. Informasjonen skiller seg noe 
fra den generelle informasjonen i samfunnsfasen fordi det her dreier seg om konkrete planer og 
prosjekter iverksatt av politikere. Eksempler på slik informasjon er møtereferat og 
voteringsresultater fra kommunestyret, strategidokumenter; kommuneplaner (for eksempel 
kommuneplanens arealdel) og ulike fagplaner (barnehage, skole, næringsliv, mv.). Ved bruk av 
IKT kan informasjonen gjøres vesentlig lettere tilgjengelig for eksempel ved bruk av visuelle 
fremstillinger, bilder, søkefunksjoner, osv.  

3.1.2. Online pressemeldinger 

Med online pressemelding siktes det til rask informasjon til media og andre om beslutninger 
fattet i saker av lokal betydning, inkl formidling av tradisjonelle pressemeldinger, bilder, etc. på 
Internett. Tiltaket fremheves som viktig ved en rekke anledninger og stimulerer til debatt og 
deltagelse. Dessuten er dette tiltaket vesentlig billigere enn å annonsere eller gjennomføre 
andre tiltak i relasjon til media. Pressemeldingene legges automatisk ut på nyhetssidene på 
nettet og kunngjøres gjerne under faner som "Nytt fra Kommunen" eller lignende. For å få full 
effekt av tiltaket velger enkelte å lage ulike informasjonsabonnement i tilknytning til 
pressemeldinger og andre nyheter. På denne måten kommer informasjonen raskt frem til de 
som er interessert, og befolkningen kan respondere ved for eksempel å begjære innsyn i 
saken, skrive e-post til politikere, utferdige innlegg i lokalavisen, osv.    

Abonnement på pressemeldinger fra Høyre 
Vil du holde deg løpende orientert om hva som skjer i Høyre? Har du en elektronisk postadresse kan du nå bli 
direkte oppdatert til enhver tid. Vi tilbyr nå tjenesten Ajour, som fortløpende sender deg det vi sender ut av 
pressemeldinger, sentrale innlegg i Stortinget osv. Du kan få rett inn på din egen skjerm hva Høyres fremste 
representanter faktisk sier - ikke bare det journalistene velger å formidle. Dermed vil du være langt mer ajour 
med hva Høyre tar opp, enn det en vanlig avisleser er. Du må selv melde deg på og av listen over mottakere.  
Referanse 
http://www.hoyre.no/interaktivt/lister/liste.html?id=1

 

3.1.3. Digitalt medborgerskap 

Digitalt medborgerskap er en samlebetegnelse på tiltak som iverksettes i skoler, politiske 
miljøer,  voksenopplæring,  eldrehjem, arbeidsplasser, osv. for å informere om mulighetene 
med IKT og forberede borgerne og politikere på det fremtidige elektroniske demokratiet. 
Treningen inkluderer normalt et teknisk element, dessuten kan det legges opp til e-læring, dvs. 
ulike moduler på Internettet for selvstudie. I tillegg er digitalt medborgerskap brukt om systemer 
som det danske  e-Boks hvor du slipper arbeidet med å sortere og arkivere din informasjon. I 
praksis er dette en gratis elektronisk postboks, hvor du sikkert kan motta og oppbevare din post 
fra offentlige myndigheter og virksomheter, som for eksempel kommunen, banken, 
oljeselskapet, osv. Dette betyr at den enkelte får et elektronisk og sikkert privat arkiv. Borgeren 
har adgang via Internettet uansett hvor han er. I Danmark er e-Boks gratis både å opprette og 
bruke. Det finnes ulike måter å løses sikker tilgang på, ett alternativ er borgerkort/smartkort. 
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3.1.4. Digital identitet 

Digital identitet inkluderer en individuell e-mail konto, i tillegg et sett av offentlig eide og private 
nøkler. En modell benytter en unik e-post adresse gitt av myndighetene for hver innbygger. 
Denne adressen vil være permanent. Hvis innbyggeren endrer sin internettleverandør vil en 
beskjed bli formidlet til en sentral database som oppdateres for videresending av e-post til den 
nye mailadressen. Registre over disse adressene kan gjøres offentlige online, som for dagens 
telefonkatalog. En annen mulighet er å lage et nasjonalt ID kort, for eksempel et smart kort som 
inneholder informasjon om borgeren og hans digitale signatur. Alternativene må sees i 
sammenheng med ulike datalovgivning og Personopplysningsloven.      

Netborger.dk 

Netborger.dk er en sammensatt pakke av tiltak, inkl sikkerhetsløsninger som gjør at borgere i en rekke 
kommuner i Danmark kan utføre tjenester elektronisk. Noen eksempler på tjenester tilgjengelig elektronisk i 
dag er Flytteguiden E-Boks  Boligstøtteguiden  Børnetilskud - ansøgning Udmeldelse af institution Din 
ejendom på Nettet Studielaan.dk (Finansstyrelsen) Offentlig informationsserver Den kristelige fagbevægelse 
og MinSU (Statens utdanningsstøtte).  

 
3.1.5. Online borger- og brukerundersøkelser  

Online borger- og brukerundersøkelser er IKT systemer muliggjør spørreundersøkelser, 
meningsmålinger, osv. elektronisk. Noe forenklet er dette det samme som vanlige borger- og 
brukerundersøkelse, men utført på Internett. Slike undersøkelse kan legges ut på kommunens 
hjemmesider i et kort eller lengre tidsrom, og borgeren fyller inn informasjon i predefinerte 
kategorier, krysser av på skjemaer, el. Slike systemer finnes i et utall variasjoner og benyttes 
flittig på Internett.  Tiltakene har spesielt vært benyttet i tilknytning til ulike markedsanalyser med 
kommersielle motiver, men kan også benyttes for å kartlegge borgernes mening om ulike 
tjenester, planer, alternativer, osv. i lokale politiske spørsmål.   

 

Nettstedet vote.com 

 

 

 

Nettstedet vote.com tilbyr flere tusen ulike 
måter å tilrettelegge for meningsmålinger, 
spørreskjema, mv. på Internett. Sidene tilbyr 
komplette løsninger til områder innen helse, 
sport, kultur, kino, politikk, osv.  

Referanse 

For ytterligere informasjon se følgende link: 

http://www.vote.com/

                         SIDE 85 AV 116                                                                     

http://www.flytteguiden.netborger.dk/forside.asp
http://www.e-boks.dk/
https://boligstoetteguide2g.netborger.dk/webtjeneste.asp
http://boernetilskud-ansoegning.netborger.dk/
http://institution-udmeldelse.netborger.dk/
http://www.netborger.dk/applikationer/din_ejendom_start.asp
http://www.netborger.dk/applikationer/din_ejendom_start.asp
http://www.studielaan.dk/
http://www.ois.dk/
http://www.krifa.dk/
http://www.su.dk/
http://www.vote.com/


 
 

3.2.  Åpenhet og innsynsteknologi 

3.2.1. Elektroniske postjournaler (EPJ) 

Elektronisk postjournal er tjenesten å tilby offentlig postjournaler på elektronisk form. Foreløpig 
har dette vært begrenset til et utvalg redaksjoner innen media, men antall brukere økes og 
enkelte kommuner har slike systemer i dag. Målet er å samle de postjournalene i én tjeneste 
uavhengig av offentlige grenser. Siktemålet med slike tiltak er borgere fra hele landet skal ha lik 
tilgang til offentlig journal fra forvaltningen. På denne måten kan de som ønsker det følge den 
politiske beslutningsprosessen på arenaen der den finner sted.  
 
Det er imidlertid viktige spørsmål knyttet til bruk av EPJ, og debatten har kanskje særlig vært 
knyttet til personvern. To viktige forhold må avklares nærmere før tiltaket eventuelt iverksettes. 
For det første er det en fare for at følsomme opplysninger skal bli spredd.  Opplysninger som er 
undergitt taushetsplikt eller som er unntatt offentlighet, skal etter dagens regelverk sladdes, og 
ved feil vil EPJ kunne gjøre skadene større enn de ellers ville vært. For det andre er det en fare 
for å bygge personprofiler ved å søke på opplysninger som inneholder kombinasjoner av 
opplysninger der personopplysninger inngår  (AAD - konsekvensutredning av Elektroniske 
Postjournal - Andersen Consulting og Advokatfirmaet Føyen & Co 1999).  
 

Prosjekt Elektronisk postjournal 

15 departementer, inkludert Justisdepartementet, og 11 underliggende organer leverer i dag offentlig journal til 
EPJ-databasen. Videre har rundt 103 redaksjoner fått tilgang til databasen som distribueres via Internett. 
Redaksjonene er valgt ut på grunnlag av interesse for og kunnskap om offentlig forvaltning og deres kapasitet 
til å følge opp deltakelsen i prosjektet. Norsk Presseforbund har gjort den nødvendige vurderingen. Foreløpig 
prioriteres redaksjoner fra dagspressen, samt redaksjoner i fjernsyn og radio. 
 
Elektronisk postjournal er blitt svært godt mottatt. Antall bestilte dokumenter har økt betraktelig, og 
arkivpersonalet har sett seg nødt til å organisere arbeidet etter den utfordringen Elektronisk postjournal 
representerer. Det er imidlertid viktig å utlikne det trykket som har oppstått, og i løpet av tiden fremover vil det 
knyttes flere statlige virksomheter til tjenesten. Slik vil tilbudet bli mer attraktivt for brukerne og 
arbeidssituasjonen lettere i arkivene. En strukturert videreutvikling av Elektronisk postjournal vil bidra til å 
alminneliggjøre IT som virkemiddel til å skape en åpnere og bedre tilgjengelig statsforvaltning.  
 
Referanse 

Spørsmål vedrørende Elektronisk postjournal kan rettes til prosjektleder Bente E. Nordnes i 
Statskonsult/Statens Informasjonstjeneste, tlf 22 24 50 94. 

3.2.2. Elektroniske arkiv  

Dagen arkivlovgivning og arkivforskrifter er basert på at den enkelte selv begjærer innsyn. 
Systemet er dyre, tungvint og ressurskrevende. Mange unngår derfor å innhente 
beslutningsgrunnlag for den politiske samfunnsdebatten og forblir taus. Derfor bør det vurderes 
å tilrettelegge for åpne offentlige arkiv på generell basis. Dette er billigere, gir ”meroffentlighet” 
og vil således kunne stimulere til økt pressedekning og demokratisk medvirkning. Dessuten kan 
det noe ensidig ”ansvar” i media for å sette dagsorden utfordres. 

”Derfor bør det vurderes å tilrettelegge for elektronisk åpne offentlige arkiv 
på generell basis. Dette er billigere, gir ”meroffentlighet” og vil således kunne 
stimulere til økt pressedekning og demokratisk medvirkning.” (Schartum 
1999) 
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Forholdet mellom offentlighet/ytringsfrihet på den ene siden og personvernet på den andre er 
vanskelig også her. For eksempel sitter ofte kommunestyrerepresentanten på sensitiv 
informasjon som er unntatt offentlighet. Rutiner og prosedyrer for å hindre at slik informasjon 
kommer på avveie må inngå som en viktig del i utvikling og implementering av elektroniske 
arkiv.   
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Bildet er hentet fra Riksarkivet sine offisielle 
hjemmesider. Her finnes det mye informasjon og 
lenker til regler og bestemmelser om 
elektroniske arkiv.  

 

ine skjema 

nge kommuner tillater i dag borgere å laste ned eller fylle ut skjemaer fra Internett. Disse 
kene gjør ulike tjenester mer tilgjengelige og muligheten for feil i saksbehandlingen reduseres. 
 alt dette kan sies å ha direkte effekt på demokratiet i kommunen, men at kommunen kan 
stå som effektiv, innovativ og enkel, vil ha stor betydning for i befolkningen. Enkelte slike 
maer er imidlertid viktige i mer direkte politisk forstand, for eksempel skjema for begjæring om 

syn i en sak iht Forvaltningsloven, innmelding i politiske partier eller ulike søknadsskjema om 
nomisk bistand til politiske aktører, mv.   

 

Skjemaer på norge.no 

Nett portalen norge.no har i dag samlet flere hunder 
skjemaer benyttet i statsforvaltningen og i kommuner. 
Noen av skjemaene er interaktive, dvs at borgeren kan 
fylle ut informasjon direkte på nettstedet.  

Referanse 

http://www.norge.no/offskjema/listeskjema.asp

litetstiltak 

litetstiltak er både tekniske og ikke-tekniske tiltak som skal sikre at informasjonen som gjøres 
ngelig for borgerne er av en kvalitet som kommunen kan stå inne for. Dette innebærer at de 
tlige nettsteder skal være tilgjengelig for alle, at offentlig nettsteder skal presentere informasjon 

jenester på en måte som gjør det enkelt å orientere seg, samt gjør det lett å finne og å bruke 
tedene. Offentlige nettsteder skal i tillegg ha et innhold som gjør det enklere for brukere/borger 

rientere seg, samt sikre brukerne grunnleggende informasjon om rettigheter, plikter og 
gheter. Tjenestene skal også stimulere til, og underlette, tilbakemeldinger fra brukerne og 
relt oppfordre til dialog mellom virksomhet og bruker Samlet vil kvalitetstiltak kunne påvirke 

etsinntrykket av de kommunale nettstedene, og på mange måter være avgjørende for i hvilken 
 kommuner greier å benytte IKT å fremstå som effektive, demokratiske og legitime.  
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Relevante nettsteder som omhandler kvalitet og kvalitetstiltak: 
 
http://www.kvalitetpaanett.net 
http://www.steinkjer.kommune.no/Intramax/Steinkjer/Docs/836.ASPn  
http://www.e-envoy.gov.uk/publications/webqualitybrief/design-framework/pdf/framework.pdf
http://www.servicekontorer.no/ 
http://livsit.nr.no/LivsIT/ 
http://www.statskonsult.no/ 
  

  

3.2.5. Sjekkliste for god og åpen saksbehandling 

Ett konkret kvalitetstiltak er å utvikle en "sjekkliste" for å sikre god og åpen saksbehandling. 
Slike prinsipp kan for eksempel lett integreres i kommunale serviceerklæringer. Integrering og 
oppfølging av noen av disse ”sjekklistene” vil kunne bidra til en mer åpen og demokratisk 
behandling av saker i kommunene.  

 

3.2.6. Utvalgskriterier for publisering 

Ved å utferdige noen utvalgskriterier eller ”regler” for nettpublisering unngås politiske og/eller 
subjektive vurderinger av hva som skal ut til allmennheten. På denne måten kan man imøtegå 
noe av kritikken for unnlatelse av offentliggjøring i kontroversielle saker og tvilsom fortolkning av 
offentlighetsprinsippet og gjeldende lovgivning. For eksempel dokumenter, opplysinger, 
møteplaner, mv. som danner grunnlag for saker som skal behandles av kommunestyret eller 
formannskapet. Utvalgskriteriene kan være tilgjengelige på Internett. 
 

3.2.7. Automatisk kunngjøring 

Automatisk kunngjøring er systemer og rutiner som kan inngå som del av elektronisk 
saksbehandling. Systemene kan utvikles slik at det tilrettelegger for at  dokumentene, i tillegg til 
automatisk arkivering og distribusjon til berørte parter, automatisk kunngjøres på Internett. 
Dette kan for eksempel skje vha ”pop up” bokser i moduler for arkivering/avslutning av 
saksbehandling. En positiv bieffekt av slike systemer vil være muligheter til å følge saksgangen, 
tilknytte hyperlinker, osv. Hovedmotforestillingene er faren for kunngjøring av 
personopplysninger, eller andre opplysninger som er unntatt fra offentligheten.  
 

3.2.8. Serviceerklæring om ”Publiseringsplikt” 

Alle rapporter, uttalelser, møtereferat, mv av et vist slag kan legges ut på nettet etter fastsatte 
kriterier. Borgerne vil gjennom tiltaket lettere få tilgang til ”det offentlige”, og slik ”meroffentlighet” 
kan for eksempel presenteres i serviceerklæringer og lignende. I tillegg kan det settes tidsfrister 
for publisering. 
 

3.2.9. Originale dokumenter på nett 

Publisering av offentlige dokumenter i originalversjon på nettet har flere fortrinn. For eksempel 
kan norsk og utenlandsk presse, miljøorganisasjoner, mv. i følge Åndsverkloven kopiere 
offentlige dokumentene og publisere disse på sine sider med egne fortolkninger og 
synspunkter. På denne måten kan de enkelte aktørene ta til motmæle,  fremsette alternative 
syn, osv.  
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Prototyp over plandokumenter i Kongsberg kommune 

Universitetet i Bergen har forsket på administrasjon av saksdokumenter for Kongsberg kommune. Resultatet 
av forskningsarbeidet er en prototyp over plandokumenter i Kongsberg kommune der informasjonssøkingen 
foregår ved hjelp av predefinerte søkebaner realisert i hypertekst. Eksemplet i prototypen er samordnet areal 
og transportplan for Kongsberg 1998 – 2015 og er tilgjengelig på følgende link:  

Referanse  

http://www.ifi.uib.no/projects/demokrati/

 

Introduksjon til opphavsrett 

For en oversikt over juridiske problemstillinger, artikler, eksempler, mv knyttet til opphav og Åndsverkloven 
anbefales følgende link: 

http://www.torvund.net/artikler/art-opphav.asp

3.2.10. Systemoffentlighet 

Som supplement til offentlig dokumenttilgang (opplysninger, møter), er det mulig å gi innsyn i 
hvordan datamaskinsystemer beregner og virker. Beskrivelse av hvordan (automatiske) 
beslutninger fattes og hvilke modeller som ligger bak myndighetsutøvelse og forvaltning. I 
tillegg kan det åpnes for at borgere selv kan anvende systemene til egne formål, inklusiv 
systemer som inneholder økonomiske og sosiale modeller som danner grunnlaget for politiske 
plandokument, budsjettvedtak, mv. Borgerne eller interesseorganisasjoner kan således 
argumentere for eller mot holdbarheten av de oppfatninger og premisser som er lagt til grunn.  
Tilsvarende kan det lettere simulere/fremskrive  alternativ politikk.   
 

3.2.11. Forenklet presentasjon 

Politiske og administrative dokumenter kan skrives om og forenkles for å gjøre de mer 
tilgjengelige for folk flest. Informasjonsmedarbeidere i kommunen kan for eksempel omforme 
og forenklet byens dokumenter for å gjøre de mer tilgjengelige for innbyggerne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser en informasjonskiosk 
plassert i en lokal matbutikk. Her kan 
folk finne lokal informasjon fra 
kommunen. Fysisk tilgjengelighet bør 
suppleres av forenklede 
presentasjoner.   
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3.3.  Sikkerhetsteknologi 

 
3.3.1. PIN – kode og passord 

Personal Identity Numbers (PIN) og passord er den enkleste formen for sikkerhet. Det finnes flere 
ulike typer PIN og passord, men i prinsippet virker det som i minibanker eller andre 
betalingssystemer. Ved hjelp av ny teknologi er det blitt enklere å anvende PIN og du kan selv 
bestemme og endre din kode. Et minus med disse systemene er at det normalt kreves en eller 
annen form for transaksjon av data for at de skal virke, noe som kan være et sikkerhetsproblem.  

 

Det danske kommunedata (KMD)  

Det danske kommunedata (KMD) tilbyr en unik pin kode - "Den Fælles Pinkode". Pin koden er den enkelte 
borgers personlige inngang til mange selvbetjeningsmuligheter på nettet. "Den Fælles Pinkode" bruker den 
nyeste teknologi for at sikre 100% sikkerhet når borgerne sender deres personlige opplysninger over nettet. 
Alle opplysninger sendes kryptert så ingen uvedkommende kan se andres informasjonen. Det er kun den 
enkelte borger som har "nøkkelen" til informasjonen. 

Referanse 

http://www.kmd.dk/

http://www.cyberlaw.at/beitraege/e-gov_impact.html - fn4

3.3.2. Smartkort 

Smartkort ligner noe på et vanlig kredittkort, med har i tillegg en liten microchip på; i prinsippet 
egentlig en liten datamaskin. Et smartkort kan benyttes på enhver datamaskin som er utstyrt 
med en avleser. Hvis smartkort kombineres med en PIN - kode eller et passord kan kortene 
programmeres til bruk ved for eksempel valg. Leseren vil fungere som valginnretning og 
Internett og kan benyttes for å sende avgitt stemme til en database for verifikasjon og telling. I 
fremtiden trenger du sannsynligvis ikke lenger en fast datamaskin. Du kan stikke inn 
smartkortet ditt i maskiner verden rundt og får tilgang på akkurat de samme programmene hvor 
enn du er. Det har vært snakket om smartkort i mange år, og enkelte organisasjoner har 
allerede tatt disse i bruk.  

 
 
 
 
 
Dette er et USB (User based )smartkort som kan 
plugges rett i en på PC'en din. Smartkortet er ca så stor 
som en lighter  
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Oppdal gir alle innbyggere smartkort og e-skjema 

Av Einar Ryvarden Publisert 09.09.2002 på Digi.no 

Oppdal Kommune skal som første kommune i Norge droppe papirveldet og gi alle innbyggere smartkort. Det 
har vært mye løfter og drømmer, men nå ser utviklingen rundt smartkort og sikker Internett-bruk ut til å få opp 
farten.  Det er to aktører som ønsker å utstyre deg og meg med multifunksjons smartkort. Bankene arbeider 
gjennom et fellesprosjekt i BBS (Bankens Betalingssentral) mens Posten og deres Ergo Group samarbeider 
med Norsk Tipping og til dels DnB og Accenture. 
 
Etter en periodes stillhet, avslører nå Posten og Ergo Group overfor digi.no at selskapet skal starte et unikt 
pilotprosjekt sammen med Oppdal Kommune. Prosjektet, som starter i begynnelse av november, skal spre 
smartkort-lesere og smartkort til så mange av de 3000 husstandene i kommunen. Samtidig har kommunen 
kommet langt i å åpne sine tjenester for elektronisk bruk. 
 
- Vi tror at offentlige tjenester er "the killer application" for sikker Internett-bruk og smartkort, sier Erik 
Johannessen, utviklingsdirektør i Posten til digi.no. 
 
Prosjektet er det første av sitt slag i Norge. Målet er å teste ut mange av håpene for å skape en kritisk masse 
for sikre Internett-baserte tjenester.  
 
Lykkes Posten i Oppdal, vil man forsøke å selge de samme systemene til alle landets kommuner. Posten 
arbeider også i vertikale sektorer - som helse - for å skape tjenester og spre smartkort-lesere. 
 
For å friste sine innbyggere til å hente en smartkort-leser og et smartkort, skal kommune tilby hel-elektronisk 
byggesaker med elektroniske kart, barnehagesøknader og andre tjenester. Elektronisk byggesak er allerede 
lansert.  

Les også: 

Posten og Telenor satser på elektronisk signatur i Oppdal  

 
Posten har store ambisjoner - det kan man lese av Borgerkort-navnet de har gitt prosjektet. For kortet er 
tilpasset nye, strenge EU-krav om sikker identifikasjon.  

Med bilde kan derfor kortet brukes som pass internt i Schengen-området. 
 
I praksis vil Oppdals innbyggere logge seg på med kortet, noe som identifiserer dem overfor kommunene. Når 
du skal fylle ut et skjema, får du lastet ned en elektronisk versjon der mest mulig er ferdig utfylt. Dette leveres 
av blankettleverandøren Sem og Stenersen. Du fyller så ut resten og signerer elektronisk med smartkortet. 
 
Kortet Oppdal-folket skal få, er i praksis det samme kortet som blant andre Norsk Tipping-brukere nå får. I 
smartkort-brikken ligger det en unik digital nøkkel som identifiserer deg samt en småpenge-konto du kan 
tanke opp med penger.  

 
 

Norsk Tipping  

Et eksempel på dette er Norsk Tipping som kjører en pilot med bruk av internett tipping ( www.pilot.norsk-
tipping.no ):  
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Dette kortet inneholder et sertifikat, utstedt av 
Norsk Tipping, som identifiserer den enkelte 
brukeren. Når tipperen logger seg på 
tippesidene, identifiseres tipperen som kan 
tippe vilkårlig og også betale for tippingen 
med en elektronisk lommebok som også 
ligger på smartkortet.  

 

Det arbeides også med å lage standarder for flerbruk av kortene og løsninger, som for eksempel smartkortet 
kombinert med funksjonen for adgangskontroll til soner i bygninger. Smartkortene til ZebSign kan benyttes 
som brukerautentisering i F-Secure VPN klientene og til å sende e-post sikkert. Med sikker e-post menes e-
post som benytter PKI for digitalt signere e-post med vedlegg og kryptere innholdet med mottagers offentlige 
nøkkel 

Referanse  

 http://www.pdi.no/script/menyframe.asp?url=http://www.pdi.no/Produkterskjult/7465173601.htm 

 

Finlands nasjonale ID - kort  

The Finnish Population Register Centre ("Befolkningsregistercentralen") har signert en avtale om å 
implementere elektroniske ID sertifikat (certificates28), også betegnet ”Finlands nasjonale ID-kort.  

Med dentte kortet kan borgere på en pålitelig måte 

 

 

identifisere seg selv for ulike elektroniske tjenester eller i 
andre situasjoner som tidligere krevde tradisjonelt ID-
kort eller pass. Kortet muliggjør at borgerne kan benytte 
offentlige tjenester når og hvor de vil, og 
Befolkningsregistercentralen er ansvarlig for 
administrasjon og distribusjon av kortene.  

Den synbare informasjonen på kortet er navn, fødselsdato, nasjonalitet, utstedelsesdato, gyldighet, signatur 
og bilde. Den usynlige informasjonen omfatter en privat nøkkel (Private Identification Key – PIK)), informasjon 
om utstedelse og myndighet, omfanget av applikasjoner, mv. Kortet er ikke obligatorisk og borgerne kan selv 
velge om de vil benytte det ifm med transaksjoner (tjenester, valg, etc. ). 

Referanse 

http://www.cyberlaw.at/beitraege/e-gov_impact.html - fn4 
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3.3.3. Kryptering  

Kryptering er metoder som gjør det mulig å gjøre kommunikasjon uleselig når den blir 
transportert til den riktige mottakeren. Et viktig begrep når man snakker om kryptering er nøkler. 
Nøkler er tallverdier som anvendes av datamaskiner for at kryptere og dekryptere meddelelser.  
Et annet viktig begrep er krypteringssystemer. Når man krypterer en meddelelse, gjøres den 
uleselig. Den motsatte funksjon kalles dekryptering, hvilket betyr at meddelelsen gjenskapes 
100%. Det finnes to vanlige former for krypteringssystemer; ”Secret key cryptography”  
(symmetrisk kryptering) og ”Public-key cryptography” (asymmetrisk kryptering).   Med Public-
key kan følgende egenskaper i den elektroniske kommunikasjon oppnås: Autentisitet – Garanti 
for at meddelelsen virkelig kommer fra den person, som påstår at ha sendt den. Integritet – 
Sikkerhet for at meddelelsen ikke er endret, bevisst eller ubevisst, under overførselen. Bevis – 
Sikkerhet for at avsenderen ikke kan benekte å ha sendt meddelelsen. Konfidensialitet – 
Sikkerhet for, at ingen andre en mottageren ser innholdet i meddelelsen.  

 

Referanse 

http://www.kmd-ca.dk/kryptering.htm

http://www.cyberlaw.at/beitraege/e-gov_impact.html - fn4 

 

3.3.4. Personsertifikat og sertifiseringssenter 

Et personsertifikat inneholder en rekke opplysninger om den som eier sertifikatet. Det er for 
eksempel personens navn og e-postadresse. Det betyr at en mottaker av en sikker e-post kan 
være trygg på at personsertifikatet i e-posten besittes av den ”riktige” personen. Prinsipielt 
kunne avsenderen selv lage seg et sertifikat og skrive opplysninger om seg selv, men da ville 
mottakeren ikke kunne stole på at opplysningene er riktige. Det er her et ”sertifiseringssenter” 
kommer inn i bildet. Et sertifiseringssenter kontrollerer at opplysningene er riktige.  
 
 

Personsertifikat i Danmark 

Det danske firmaet Kommunedata (KMD) tilbyr en rekke sikkerhetsløsninger. En gene avdeling KMD-CA er  
sertifiseringssenter for svært mange kommune i Danmark. Ordet ”certificeringscenter” er en dansk 
oversettelse av Certification Authority (CA). KMD certificeringscenter er en betrodd tredjepart som ved  
utstedelse av et elektronisk sertifikat garanterer, at en organisasjon eller person er den som vedkommende 
utgir seg for å være. 

Referanse 

http://www.kmd.dk/

 
3.3.5. Digital signatur 

Mange av tiltakene i rapporten krever bruk av en eller annen form for sikker identifisering. 
Digital eller elektronisk signatur er et upresist begrep som dekket flere metoder eller teknikker 
for å knytte en person sammen med ett dokument. Noe forenklet kan en hevde at digitale 
signaturer har 4 hovedfunksjoner; den skal hindre at informasjon blir endret (integritet),  
bekrefte hvem som har formidlet informasjonen (autentisert), bekreftelse, dvs. at mottakeren 
ikke kan nekte for at han har mottatt informasjonen (ikke-benektning) og muligheter til å 
forvrenge innholdet (kryptering). Når elektroniske signaturer blir satt i system er målet å bidra til 
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høyere grad av tillit mellom borgere, interesseorganisasjoner bedrifter og det offentlige slik at 
elektroniske løsninger kan benyttes. Juridisk reguleres dette gjennom en rekke lover og 
forskrifter, og det er ikke lett å gi noen enkel fremstilling av problemet.  
 
De fleste er i dag vant til å bruke sin personlige underskrift til at gjøre for eksempel en 
meddelelse troverdig. Når du skriver under forplikter du deg i forhold til det skrevne. En måte å 
gjøre dette på elektronisk er bruk av et personsertifikat ( ref pkt 3.5.4). I praksis betyr det at du 
ved å skrive koden til ditt sertifikat kan ”underskrive” elektroniske dokumenter eller e-post.  En 
digital signatur gir med andre ord den samme troverdighet i elektronisk kommunikasjon som 
den tradisjonelle personlige underskriften i ”papirverdenen”. Digital signatur sikrer at mottakeren 
av en e-post kan være sikker på hvem e-posten er fra.  
 

Digital signatur 

For en utførlig beskrivelse av digitale signaturer anbefales utredningen Uten penn og blekk (NOU 2001:10). 
Utredningen er tilgjengelig på følgende link:  

http://odin.dep.no/aad/norsk/publ/utredninger/NOU/002001-020005/index-dok000-b-n-a.html

For en samlet oversikt over bakgrunn, problemer, lover, osv anbefales følgende link til jurist Rolf Riisnæs 
hjemmeside. Riisnær arbeider ved Institutt for rettsinformatikk ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo: 

http://folk.uio.no/rolfriis/pki/index.shtml

 

3.3.6. Bio-ID 

Bio- Id, eller biometrisk identitetsutstyr, er sikkerhetsteknologi som for eksempel kan sjekke 
fingeravtrykk, stemmegjenkjenning eller gjennomføre øye skanning. Samtlige teknikker testes i 
dag ut flere steder i verden, og kan benyttes for autentisering av velgere eller ifm andre 
systemer som krever sikker identitet.  
 

Referanse 

http://www.cyberlaw.at/beitraege/e-gov_impact.html - fn4

 

 

Å stemme via datamaskin eller mobiltelefon vil bli mer 

 

 

 

 

og mer vanlig. I Storbritannia håper regjeringen å øke 
valgdeltakelsen gjennom det elektroniske demokratiet. 
FOTO: SCANPIX/EPA 
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Undersøkelsen i Larvik kommune 

 
Registrering og vurdering 

Samfunnsinformasjon og kommunikasjon 

Registrering  

Tiltak nr Tilltak  Ja Noe Nei Merknader 

 
1.1 

 
Informasjon 

1.1.1 Generell 
informasjon  

 X  Larvik kommune har mye interessant og lærerik 
samfunnsinformasjon om kommunen på sine sider. 
Dette inkluderer informasjon om administrasjon, 
arrangement, avgifter, aktiviteter, fakta, nyheter, 
tjenester , temasider og politikk (ordfører, styrer, råd, 
utvalg, saksbehandling, politiske partier, osv) 
Spesielt spennende er kanskje måten kommunen har 
laget  aktivitetskalender  på,  og miljøsidene i 
kommunen er mangfoldige. Dessuten ivaretas behovet 
for  juridisk informasjon ved at kommunen kobler 
borgeren direkte til Lovdata.  
 
Det er også generelt mye og bra kontaktinformasjon 
tilgjengelig i Larvik, herunder egen side over 
administrasjon, ansvar, mv, samt en søkbar 
"Telefonlister i Larvik kommune" (alle ansatte) med link 
til intern telefonliste og  til telefonkatalogen på nett.  
 
Et  minus er at flere sider ikke er oppdatert eller mangler 
koblinger. Dette gjelder mellom annet sidene om 
historie, farriskildene (nås kun gjennom miljøsidene),  
dessuten mangler delvis sider om kommunens egne 
regler, bestemmelser, servicerklæringer, osv. (Se også 
merknadene under e-post til politikere. ) 
 

1.1.2 Kommunale 
politiker 
presentasjoner 

X   Larvik presenterer alle politikere på Internett, og det er 
bra. Men det er litt vanskelig å finne de ulike politikerne 
fordi en må gå veien om  "politikk"-> "styrer, råd og 
utvalg" -> "medlemmer". På denne måten kamufleres 
representantene noe. Dersom borgeren ikke vet hvilke 
utvalg representanten sitter i, er det vanskelig å finne 
vedkommende. Informasjonen om politikerne 
inneholder standard informasjon som navn, parti, 
adresse, yrke, telefon, faks, e-post, og 
utvalgsmedlemskap. Dessverre mangler  enkelte sider 
deler av denne informasjonen, for eksempel Inga Berg, 
Elisabeth Irgens Hokstad, Toril Arvesen (ansattes 

Kapittel 

3 
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representant), Grethe Strandgård, m.fl. Dessuten 
mange flere representanter bilde, og det er ikke linket 
videre til for eksempel partisider eller private 
hjemmesider. 
 
  

1.1.3 Politiske registre 
og oversikter over 
interesse 
organisasjoner 

X   "Lag og foreninger i Larvik kommune", er en database 
over kommunale interesseorganisasjoner med mye 
kontaktinformasjon. Tjenesten er søkbar. Det finnes 
imidlertid ingen linker vider for interesserte. For 
eksempel har kommunen utviklet mange sider om 
Kaupangprosjektet, men ved å søke gjennom 
databasen får borgeren ikke opp dette.  Kommunen kan 
også bidra med å lage hjemmesider for de som ikke 
har, og disse kan deretter linkes til databasen. 
 

1.1.4 Stimulere sosiale 
nettverk med 
informasjon 

 X (?)  Det er ikke registrert bruk av for eksempel e-postlister til 
lag og foreninger for aktiv distribusjon av informasjon fra 
kommunen. Dette er imidlertid vanskelig å kontrollere 
fra "utsiden", dvs ved bruk av Internett, og vi tar derfor 
forbehold om dette.  
 
 

1.1.5 Elektroniske 
abonnement 

  X Å abonnere på informasjon er etter hvert blitt en nokså 
vanlig og effektiv måte å tilføre ulike grupper informasjon 
på. Larvik kommune mangler slike systemer, noe det 
skulle være forholdsvis enkelt å gjøre noe med.  
 

1.1.6 Interaktivt innsyn   X Mangler 
 

1.1.7 Selvbetjening  X  Det er utviklet mange fine skjemaer som borgerne kan 
fylle ut , men noe reell selvbetjening finne ikke via 
Internett. Servicekontoret har dog linker til andre etater 
med noen slike funksjoner, for eksempel i byggesaker.  
 

1.1.8 Direkte overførte 
komité- og 
kommunestyre 
debatter 
 

  X Mangler 

1.1.9 Politisk radio, mm   X Uklart! 
 

1.1.10 Intelligente 
agenter 
 

  X Mangler 

1.1.11 Den virtuelle 
kommunen 
 

  X Mangler 

 
1.2 

 
Kommunikasjon 
 

1.2.1 Innbyggerinitiativ   X Det er ikke registrer bruk av  IKT ifm innbyggerinitiativ i 
kommunen. Det er heller ikke registrert tilretteleggelse 
for, eller tiltak som oppfordrer til,  slike initiativ Larvik 
kommune.  
 

1.2.2 Online petisjon   X Mangler 
 

1.2.3 e- post til  
politikere 

X   På kommunens hjemmesider  finnes informasjon om de 
fleste mulighetene borgerne har for å kontakte 
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kommunen. For å sikre korrekt journalføring, opplyser 
kommunen at alle henvendelser skal gå via offisielle 
adresser, og ikke direkte til enkeltpersoner i kommunen. 
Derfor vil borgeren som oftest ikke finne e-post adresser 
til enkeltpersoner i kommunen. De fleste politikere er  
imidlertid tilgjengelig på e-post,  men da ved å gå 
omveien om ulike utvalg. Det finnes ikke automatiske 
svarsystemer i kommunen.   
 

1.2.4 Telefaks og online 
telefaks 

 X  Kommunen har og benytter ordinær telefaks, men 
muligheter for å sende telefaks via Internett er ikke 
utviklet.  
 

1.2.5 Generelle 
debattsider 

  X Kommunen har lagt opp til et generelt diskusjonsforum 
der "brukeren" kan komme med innspill/melding, og få 
svar fra andre innbyggere/brukere. Hvis du ønsker svar 
fra kommunalt ansatte, må du imidlertid bruke 
"Meldingstjenesten".  
 
Et stort minus er at det generelle diskusjonsforumet  
ikke virker (13 sept 2002), noe som betyr at Larvik 
kommune ikke har noen form for elektronisk 
debattforum tilgjengelig for borgerne. Dessuten er det 
(typisk) lagt opp til "brukerdialog"  ikke "borgerdialog".
 
Argumentet bør kanskje sees i forhold til rapporten fra 
Norsk Gallup: "Minst fornøyd er innbyggerne med sin 
mulighet til å komme i dialog med kommunale 
myndigheter om det som skjer i kommunen (indeks 44). 
Hele 60 prosent er misfornøyd med dette." 
 

1.2.6 ”Chat”   X Mangler 
 

1.2.7 Klagesystemer X   "Meldinger til Larvik kommune" er et bra sted hvor 
borgerne kan komme med forslag, forespørsler, ros eller 
ris. Du kan gjøre det anonymt eller ved navn. 
Kommunen lover deg raskt svar fra de som har 
ansvaret. Et stort pluss er at det finnes forklaring på 
saksgang! 
 

1.2.8 Mobilisering og 
nett aktivisme 
 

  X Mangler 

11.2.9 Web- og video 
Konferanser 
 

  X Mangler 

1.2.10 Telefon 
konferanser 

  X Det er noe uklart om dette er utviklet, men som 
"nettborger" finnes ikke informasjon om mulighetene.  
Dette betyr at informasjon om muligheten ikke er 
kommunisert til borgerne over Internett  
 

1.2.11 Nettkafeee  ?  Uavklart 
 

1.2.12 ”Consumer 
Democracy” i form 
av IKT løsninger 

 X  Larvik har enkelte viktige innslag av ”Consumer 
Democracy”. For eksempel benyttes benchmarking,  
Norsk Gallup undersøkelser, Kommunekompasset, 
KOSTRA , Serviceerklæringer, mv. og resultatene er 
lagt ut på Internett.  Hvordan "borgeren" faktisk kan 
delta ved å velge tjenester, mv (f.eks sykehus, 
barnehave, skolem osv) er uavklart. 
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Vurdering 

Hensikten med å benytte IKT i Samfunnsfasen er tosidig.  På den ene siden kan IKT legge til rette 
informasjon om kommunen, politiske prosesser og aktører, mv. Dette er ikke minst viktig med tanke på den 
allmenne "meningsdannelse"  og kontrollfunksjonen med de folkevalgte. Av totalt 11 mulige IKT tiltak 
skissert her, er  2 tiltak iverksatt helt, 3 tiltak er iverksatt delvis, mens 6 tiltak ikke er iverksatt. 
Hovedinntrykket er at kommunen informerer  borgerne bra, men at potensialet for forbedringer klart er 
tilstede.  
 
På den andre siden er det viktig at borgerne får muligheter til å respondere på kommunens handlemåte, gi 
innspill og delta i demokratiet. Kommunikasjon med kommunen er kanskje den aller viktigste aktiviteten 
borgerne har foruten å delta ved valg hvert 4. år. Av totalt  12  IKT tiltak som tilrettelegger for 
kommunikasjon, er kun 2 tiltak iverksatt i Larvik kommune.  3 tiltak gjennomføres delvis, mens hele  7 tiltak 
ikke er iverksatt.  Sett i fra ett  deltakerdemokratisk ståsted er dette ikke formålstjenlig, og kommunen kan 
avgjort forbedre dialogen med borgerne ved bruk av IKT. (Se også under Politikkfasen).  
 
Ser vi Samfunnsfasen under ett tegnes et bilde av at Larvik kommune har et  forbedringspotensialet. Selv 
om kommunen generelt har mye og til dels bra informasjon tilgjengelig, mangler mange tiltak både hva  
angår en veis informasjon og to veis kommunikasjon. Av totalt 23 tiltak skissert i Samfunnsfasen har 
kommunen iverksatt 4 tiltak helt og 6 delvis. 13 tiltak er ikke tatt i bruk. Det er kanskje særlig de to veis 
kommunikasjonsmulighetene mellom borgerne og kommunen som har størst mangler. Mulighetsrommet 
viser flere IKT tiltak som kan bidra på kort og lang sikt til at potensialet i større grad tas ut.  
 
I kapittel 4 presenterer noen anbefalinger til slike tiltak. 
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Politisk informasjon og kommunikasjon 

Registrering 

 
Tiltak nr Tilltak  Ja Noe Nei Merknader 

 
2.1 

 
Den enkelte politiker og partier 

2.1.1 Partipolitiske 
hjemmesider 

X   Kommunen har en liste under fanen "politikk"  som heter 
"Partiene". Denne siden inneholder en link til partipolitiske 
hjemmesider, dvs sider for de ulike partiene. Dette er bra, 
men kvaliteten på disse sidene variere noe. Følgende 
status gjelder partiene spesielt:  
 
Arbeiderpartiet: Standardinformasjon er tilgjengelig, og det 
finnes egne sider for AP i Larvik kommune. Sidene bygger 
på et sentralt utviklet rammeverk, men det fremkommer  
hva Larvik AP faktisk mener om enkelte lokale saker.  Det 
er også et pluss at borgerne kan komme med innspill 
under "programkomiteen" (e-post). Sidene mangler 
debattmuligheter. 
 
Fremskrittspartiet: Når borgeren klikker seg frem til FRP i 
Larvik presenteres tabellarisk standardinformasjon 
generert fra en nasjonal database. Hva Larvik FRP faktisk 
mener om lokale saker en vanskelig tilgjengelig. De finnes 
imidlertid  muligheter til å komme med innspill til enkelte 
politikere ved å benytte e-post (gruppeleder og kasserer).   
 
Høyre: Ved å klikke på "Høyre" under fanen "partiene" 
kommer borgeren rett til Høyres nasjonale nettsted. Derfra 
kan borgeren klikke seg ned til fylkes og (deretter) 
lokalforeninger. På lokalforeningen finnes det mange og til 
dels bra informasjon. Noen sider mangler imidlertid  
innhold (for eksempel "medlemsinfo"), men det er 
forholdsvis lett å sende e-post til de tillitsvalgte. 
 
Kristelig folkeparti: Som for de andre partiene tas 
borgeren rett til de nasjonale sidene. Her kan borgeren 
imidlertid rask velge fylkeslag og deretter lokallag.  Her får 
borgeren fakta om lokallaget, medlemsinformasjon og 
program. Et minus er at det ikke finnes e-post adresse  
knyttet til lokallagsleder og fylkeslagsleder.     
 
Senterpartiet:  Linken til senterpartiet virker ikke (!), men 
ved å gå veien om de nasjonale sidene kommer borgeren 
etter hvert frem til lokallaget. Senterpartiets sider er under 
ombygging. Du vil derfor ikke finne informasjon på alle 
sidene, men partiet " jobber med saken og legger 
fortløpende ut mer informasjon." E-post er mulig til 
lokallagsleder.  
 
Sosialistisk venstreparti er det eneste partiet som linker 
borgeren rett til lokallaget. Sidene inneholder aktuelt 
lokalpolitisk stoff, synspunkter, møter, arrangement, 
faktainformasjon om laget, kontaktinformasjon mv, Det er 
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også mulig å sende e-post til politikere og lokallaget 
generelt. 
 
Venstre: Også for venstre blir borgeren tatt rett til de 
nasjonale sidene. Det er forholdsvis enkelt å klikke seg 
frem til fylkeslaget, som tilbyr mye informasjon. Det er 
imidlertid  ikke utviklet egne sider for lokallagene i Venstre, 
men e-postadresse til lokallagsledere er  tilgjengelig på 
fylkessidene.   
 
 

2.1.2 Individuelle 
politiske 
hjemmesider 
 

  X Mangler 

2.1.3 Private 
elektroniske 
"høringer" 
(valgkretsforum) 
 

  X Mangler 

2.1.4 Online politiske 
kampanjer 
 

  X Mangler 

2.1.5 Politiker 
kompasset 
 

  X Mangler 

 
 
2.2 

 
 
Komiteer, kommunestyret, formannskap og ordfører 
 

2.2.1 Lokale folke- 
avstemminger 
 

  X Mangler 

2.2.2 Elektroniske 
høringer  

 X  Larvik kommune har ute mange viktige dokumenter på 
Internett. For eksempel ligger arealplanen ute som vanlig 
dokument. Dokumentet inneholder Kommuneplan-
utvalgets flertalls (Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig 
folkeparti) forslag til tekstdel og juridiske bestemmelser og 
retningslinjer. I tillegg er Rådmannens innstilling lagt ut 
med kartskisser, osv. Under "Oversikt over private forslag 
til byggeområder" finnes et dokument som inneholder 
oversikt over alle forslag til nye byggeområder. Alle 
områdene er vurdert etter et sett kriterier som fremgår av 
dokumentet.  Dette er bra.  Arealbeslaget av dyrka mark 
og høyproduktiv skog for det enkelte område fremgår 
også av dokumentet.  
 
Et pluss finnes også under  "Utskrift møtebøker" - 
Kommuneplanutvalgets behandling. Dette dokumentet 
inneholder utskrifter av rådmannens innstilling og utskrifter 
av møtebøkene som viser behandlingen i 
Kommuneplanutvalget med voteringsresultater. Det er 
også spennende med "Prosjekter i Larvik", som for 
eksempel Kaupang -prosjektet., Farrisvannet, osv. Mye 
bra informasjon her, selv om ikke alt  er  utferdiget av 
Larvik selv. For eksempel tar "IKT i skolen" borgeren rett 
til SKIKTs hjemmesider.  
 
Hovedpoenget er imidlertid at det i liten grad er lagt til rette 
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for  to-veis kommunikasjon med borgerne. Slik sett  
fungerer sidene dårlig . Selv om det ikke direkte 
oppfordres til det, kan riktignok borgere sende e-post til 
saksbehandlere mv. på eget initiativ.  Noen reell formel 
høring på Internett finnes ikke i Larvik kommune. 
  
Et lite unntak er dog at det på Internett opplyses om at 
forslag til forvaltningsplan for Malmøya er lagt ut til offentlig 
høring i kommunens servicesenter fram til 15. september. 
Den finnes også på kommunens Internettsider. Dessverre 
gis det ikke anledninger til elektroniske debattforum eller 
høringer på nettstedet. Dette kan klart integreres i en 
ellers god løsning.  
 
 

2.2.3 Elektronisk 
”borgerjury” 
 

  X Mangler 

2.2.4 Temasider på 
nettet 
 

X   Larvik har mange og spennende temasider på Internett. 
Malmøya temaet (se over) er kanskje særlig spennende 
med bilder, rapporter, osv.  
 
Et minus er at noen koblinger ikke virker, dvs at borgerne 
ikke får opp informasjonen. Dette er særlig irriterende med 
"ungdomssidene". 
 

2.2.5 Online 
policyforum 
 

  X Mangler 

2.2.6 Digitalt -TV  og 
dialoger 
(teledemokrati) 
 

  X Mangler 

2.2.7 Politiske 
analyseverktøy 
og beslutnings 
støttesystemer 
(BSS) 
 

X   Dette er noe vanskelig å kartlegge fra utsiden og må 
undersøkes nøyere, men kommunen får vesentlig 
styringsinformasjon gjennom Norsk Gallup, Kommune 
kompasset, KOSTRA osv.   
 
 

2.2.8 e- støtte 
systemer for 
politikere 
 

 X  (se over) 

2.2.9 Møteroms 
teknologi 
 

 X  Dette er ikke vurdert i detalj, men kommunen har 
tradisjonelle presentasjonsverktøy. Ivaretakelse av mange 
av de skisserte alternativene for bruk kan således 
realiseres.  
 

2.2.10 Electronic Town 
Hall (ETH) 
 

  X Mangler 

2.2.11 Direktevalg på 
ordfører 
 

  X Mangler 
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2.3 

 
 
Valg og Valgstyret 

 
2.3.1 

 
Valg og valgsystemer 
 

2.3.1.1 Bruk av IKT 
ved 
personvalg  
til stortings-, 
fylkestings-, 
og kommune 
styre 
 

X   Larvik kommune skal benytte "Valg 2003" slik det er 
beskrevet i rapporten.  

2.3.1.2 Proxy voting 
(sted 
fortreder) 
 

  X Mangler (ikke lov) 

2.3.1.3 Elektronisk 
telling av 
stemmesedd
elen 
 

  X Mangler 

2.3.1.4 Elektronisk 
oppdatering 
av stemme-
registeret 
 

  X Mangler  

2.3.1.5 Elektronisk  
valg 
informasjon 

 X  Kommunen har egne sider som omhandler valg og 
valgstyret i kommunen. Sidene er imidlertid tilknyttet 
Valgstyret og godt "gjemt" nest nederst på en lang liste 
over utvalg. Sidene inneholder informasjon om blant 
annet medlemmer av valgstyret og møtereferat. Dette er 
bra.  
 
Informasjon til velgerne om regler,  ny valglov, hvor 
borgeren skal stemme, forhåndsstemming, valgkort, 
osv. mangler imidlertid. Det er heller ikke (ennå) 
iverksatt tiltak som har som siktemål å motivere 
velgerne til deltakelse. Kommunen mangler også 
informasjon om de ulike politiske partiene, herunder 
pågående listeforslag, nomineringsprosesser,  
medieoppslag, resultater, analyser, osv.   
 

2.3.1.6 Geografiske 
informasjons
systemer 

 X (X) Kommunen har tilrettelagt for kartsystemer, men dette 
er ikke ferdig utviklet og potensialet er stort. Et generelt 
minus med systemene er at det (ennå) ikke er mulig å 
komme seg "inn" på organisasjoner, for eksempel 
barnehager, skoler eller andre kommunale bygg. Det er 
heller ikke mulig å søke på kriterier (valgdistrikt, 
stemmelokaler, osv som f.eks i Hjørring kommune.  
 

2.3.1.7 Fleksible 
valgtidspunkt 
 

  X Mangler 

2.3.1.8 Andre 
aktiviteter 
ved 
avstemming 

  X Mangler  
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2.3.1 

 
Kanaler (Multi-channel electronic voteing) 
 

2.3.2.1 Elektronisk 
valgurne og 
valglokaler 
 

  X Mangler 

2.3.2.2 Mobile 
valgkiosker 
 

  X Mangler 

2.3.2.3 Internettavst
emming 
 

  X Mangler 

2.3.2.4 SMS 
avstemming 
 

  X Mangler 

2.3.2.5 Telefon 
avstemming 
 

  X Mangler 

2.3.2.6 Avstemming 
på Digitalt -
TV og 
WebTV 
 

  X Mangler 

2.3.2.7 Avstemming 
hos kommi-
sjonær (Lotto 
Avstemming) 
 

  X Mangler 

2.3.2.8 Minibank – 
avstemming 
 

  X Mangler 

 

Vurdering 

I Politikkfasen har vi særlig fokusert på tre hovedområder. Det første området omhandler den enkelte 
politiker og politiske partier i særdeleshet, det andre området fokuserer på bruk av IKT i komiteer, 
kommunestyre, formannskap og ordfører, og det tredje  valg og valgstyret.  
 
 
Hva angår den enkelte politiker og partier, er noe av utfordringen å identifisere hvordan og i hvilken grad 
borgeren får mulighet til å iaktta hvordan folkeviljen kommer til uttrykk i det representative systemet. Sett fra 
et demokratisk ståsted dreier dette seg primært om borgernes kontroll med det mandat politikere har fått fra 
borgerne ved valg: Hva politikerne sier de skal gjøre og hva de faktisk foretar seg -  hva de mener om lokale 
saker i politiske beslutningssituasjoner og hva de faktisk stemmer ved realitetsbehandling.  
 
Av de 5 tiltakene som omhandler politikere og partier spesielt i Politikkfasen, har Larvik iverksatt ett tiltak (link 
til partipolitiske hjemmesider). Kvaliteten på disse hjemmesidene varierer, og i hvilken grad de forskjellige 
politiske partiene utnytter Internett til å fane "sine" lokale saker, agere og debattere praktiseres svært 
forskjellig. Det kan således være vanskelig for borgerne i Larvik å vite hva de lokale partiene faktisk mener, 
noe som igjen kan skape usikkerhet ved kommunevalg. Dette inntrykket forsterkes delvis av at de enkelte 
politikerne i Larvik ikke har utviklet individuelle politiske hjemmesider, et tiltak som blant annet kan fremstå 
som viktig ifm partipolitiske nominasjonsprosesser, samt  ved kumulering, oppføring av slengere, mv. ved 
kommunevalg. Dessuten er muligheten til å benytte private eller partipolitiske elektroniske "høringer" 
(valgkretsforum) ikke utnyttet optimalt. Dette betyr at mulighetene som politikere har med IKT til å trekke inn 
borgerne ved forberedelse av saker, få innspill til private forsalg, osv,  står ubenyttet. Hva angår online 
politiske kampanjer finner vi ikke eksempler på dette i Larvik i dag, men dette vil trolig endre seg etterhvert 
som vi nærmer oss valget 15. september 2003.  
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Når det gjelder de formelle aktørene, komiteer, kommunestyre, formannskap og ordfører, er det kanskje 
særlig to poeng som er sentrale. For det første skaper IKT flere helt nye arenaer for borgerlig deltakelse og 
påvirkningsmulighet ved behandlingen av politiske saker. For det andre gir IKT muligheter til å styrke og 
effektivisere de politiske beslutningsprosessene ved bruk av ulike politiske styringsverktøy og 
beslutningsstøttesystemer.   
 
Av totalt 11 tiltak, som omhandler de formelle politiske elementene i kommunen, har Larvik helt iverksatt 2 
tiltak, 3 tiltak er delvis iverksatt, mens 6 tiltak er ubenyttede. Tiltakene som er helt eller delvis iverksatt er 
elektroniske høringer (noe), temasider på nettet (noe), politiske analyseverktøy og 
beslutningsstøttesystemer (BSS), elektroniske støttesystemer for politikere, og forskjellig møteromsteknologi 
(noe). Tiltak som ikke er iverksatt er lokale folkeavstemminger, elektronisk borgerjury, online policyforum,  
digitalt TV og dialoger (teledemokrati), Electronic Town Hall og direktevalg på ordfører.  
 
Igjen er det særlig kommunens evne til å utnytte IKT til direkte dialog og kommunikasjon med borgerne som 
kommer svakest ut. Dette kompenseres delvis gjennom mange bruker og borgerundersøkelser (indirekte 
medvirkning), og ikke minst ved å trekke borgerne med gjennom ulike fysiske borgerpanel og andre 
konkrete sammenkomster for meningsytring. Hovedpoenget er likevel at komiteer, kommunestyre, 
formannskap og ordfører i Larvik kommune ikke utnytter potensialet som ligger i IKT for borgerlig 
medvirkning. Hva angår ulike styringsverktøy og beslutningsstøttesystemer er kommunen kommet langt og 
det finnes et omfattende informasjonsmateriale (rapporter, undersøkelser, mv) og systemer tilgjengelig for 
både borgere, politikere og administrasjonen.     
 
I den tredje kategorien, Valg og valgstyre, et det skilt mellom valg og valgsystemer og kanaler. 
Mulighetsrommet skisserer 8 mulige tiltak for hver av disse kategoriene, dvs totalt 16 tiltak. I den første 
delkategorien har Larvik iverksatt ett tiltak tilknyttet bruk av IKT ved personvalg til stortings,- fylkestings,- og 
kommunestyre. Kommunen benytter her ErgoEphormas system "Valg 2003". To tiltak er delvis iverksatt 
(elektronisk valginformasjon og geografiske informasjonssystemer), mens 5 tiltak ikke er iverksatt (proxy 
voting, elektronisk telling av stemmesedlene, elektronisk oppdatering av stemmeregisteret, fleksibet 
valgtidspunkt og andre aktiviteter ved valg). I den andre del kategorien, kanaler, har Larvik ikke iverksatt 
noen tiltak, hvilke betyr at kommunen kun benytter den tradisjonelle manuelle stemmekanalen ved valg.    
 
 
Ser vi Politikkfasen under ett, har Larvik kommune iverksatt 4 av totalt 32 IKT tiltak.  5 tiltak er delvis utnyttet, 
mens 23 tiltak ikke er realisert. Også i denne fasen ser vi samlet at Larvik har et stort potensiale for å utnytte 
IKT til å realisere demokratiske målsettinger.  
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Administrativ informasjon og kommunikasjon 

Registrering 

Tiltak nr Tilltak  Ja Noe Nei Anbefaling 

 
3.1 

 
Generell informasjon  

3.1.1 Generell 
informasjon 
om 
beslutninger 
og policy 

X   Dette gjennomfører kommunen bra. For eksempel er 
det under fanen "Det skjer i kommunen" mye 
interessant generell informasjon om  bl.a. arealsdelen, 
skoleplan, næringsplan, kultur- og idrettsarrangement, 
osv. Disse og andre sider er tilknyttet møtereferater, 
policydokumenter og beslutninger fattet i de politiske 
organene, osv. Kommuneadministrasjonen formidler på 
en god måte oversikter over politiske "output".  
 

3.1.2 Online 
presse 
meldinger 

 X  Larvik benytter og har utviklet et godt konsept for å 
presentere nyheter i kommunen. Dette er det første 
borgeren møter ved å logge seg på kommunens 
hjemmesider. Nyhetene spenner over et stort spekter 
og oppdateres jevnlig. Dette er bra.   
 
For å inkludere media, interesseorganisasjoner  og 
borgere raskere og mere direkte,  kan imidlertid sidene 
suppleres med informasjonsabonnement. Det er også  
mulig å synliggjøres egne faktiske pressemeldinger i 
større grad enn i dag. Formidling av pressemeldinger er 
et viktig tiltak for å initiere debatt om hendelser i 
lokalsamfunnet.  
 
 

3.1.3 Digitalt 
medborger 
skap 

 X  Kommunen benytter IKT til å formidle muligheter for 
opplæring og kursing av borgere, for eksempel gjennom 
voksenopplæringen. Det er også spennende med 
sidene om norskundervisning (jf det stigende antall 
innvandrere i Larvik).  
 
Det betydningsfulle potensiale som ligger i å benytte 
Internett baserte opplæringsmoduler (e-læring) er ikke 
tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Det er heller 
ikke iverksatt løsninger etter det danske eBoks 
systemet. (se også merknader under Sikkerhet) 
 

3.1.4 Digital 
identitet 
 

  X Dette henger sammen med punktet over, og 
kommunen mangler slike initiativ. Se spesielt eksemplet 
om Netborger.dk 
 

3.1.5 Online 
borger- og 
brukerunder 
søkelser  
 

  X Mangler 
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3.2 

 
 
Åpenhets- og innsynsteknologi 
 

3.2.1 Elektroniske 
postjournaler 
(EPJ) 

X   Kommunen gir en fin oversikt over aktuelle postjournaler 
i Larvik kommune, og har valgt å presentere postlistene 
enhetsvis. Ved å klikke på enhetens navn kan du få 
frem en oversikt over aktuelle postlister for denne 
enheten. 
 

3.2.2 Elektroniske 
arkiv 
 

  X Arkivet i Larvik er ikke tilgjengelig online.  

3.2.3 Online 
skjema 

 X  I Larvik har borgeren adgang til flere kommunale 
skjema og blanketter både som PDF og Word filer. 
Borgeren kan fylle ut og sende disse over Internettet.  
 
Et minus er at skjemaene først må lagres og deretter 
sendes som vedlegg til tradisjonell e-post. Dette kan 
forbedres ved f.eks å lage et interaktivt bruker-
grensesnitt til databaseløsninger, inkl automatiske svar. 
Kommunen slipper da å skrive inn opplysningene på 
nytt ved mottak av søknader, meldinger, erklæringer, 
mv. Kommunen kan dessuten utvikle enkelte nye 
søknader og skjemaer, for eksempel skjema for 
innsynbegjæring og søknadsskjema for økonomisk 
større til politisk aktiviteter. Imidlertid er kommunen i 
gang med et prosjekt i samarbeid med PROCOM for å 
finne fram til de mest brukte skjema innenfor kommunal 
forvaltning og presentere dem som tilbud via Internett. 
(litt pussig at det fremdeles står at "vi skal ha en løsning 
oppe før sommeren 2000"). Merk også muligheten til å 
benytte norge.no sine skjemaer og løsninger.  
 
Når det gjelder retningslinjer for bruk, har Larvik en 
egen side som omhandler dette. Siden er imidlertid 
underutviklet, og inneholder ikke informasjon om 
saksgang, begrensinger, lover og regler, mv. Dette kan 
klart forbedres.  
 

3.2.4 Kvalitetstiltak 
 

 X  Det er vanskelig å vurdere dette punktet fordi 
kommunen i liten grad har gjort tilgjengelig 
kvalitetstiltakene på Internett. Dette kan skje gjennom 
for eksempel serviceerklæringer og ved å synliggjøre 
eksisterende standarder, lover og rettigheter som 
omhandler kvalitet. (Merk at dette punktet vil bli vurdert 
særskilt i en egen rapport fra Universitetet i Oslo). 
   

3.2.5 Sjekkliste for 
god og åpen 
saks- 
behandling 

  X Mangler 

3.2.6 Utvalgskriteri
er for 
publisering 
 

  X Mangler 

3.2.7 Automatisk 
kunngjøring 
 

  X Mangler 
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3.2.8 Serviceerklæ
ring om 
”Publiserings
plikt” 
 

  X Mangler 

3.2.9 Originale 
dokumenter 
på nett 
 

 X  Kommunen legger ut mange originale dokumenter på 
Internett. Omfanget er imidlertid vanskelig å vurdere 
fordi arkiver ikke er tilgjengelig online.   

3.2.10 System 
offentlighet 
 

  X Mangler 

3.2.11 Forenklet 
presentasjon 
 

 X  Kommunen forenkler og presenterer mange 
dokumenter. Dette skjer mellom annet gjennom 
"Nyheter". Omfanget er imidlertid vanskelig å fastsette.  

 
3.4 

 
Sikkerhetsteknologi 
 

3.4.1 PIN – kode 
og passord 
 

  X Ikke tilgjengelig for borgerne 

3.4.2 Smartkort 
 

  X Ikke tilgjengelig for borgerne 

3.4.3 Kryptering 
 

  X Ikke tilgjengelig for borgerne 

3.4.4 Personsertifi
kat og 
sertifiserings
senter 
 

  X Ikke tilgjengelig for borgerne 

3.4.5 Digital 
signatur 
 

  X Ikke tilgjengelig for borgerne 

3.4.6 Bio-ID 
 

  X Ikke tilgjengelig for borgerne 

 
 

Vurdering 

Administrasjonsfasen brytes ned i tre hoveddeler. Den første omhandler tiltak som 
administrasjonen kan gjøre generelt. I den andre delen av administrasjonsfasen presenteres 
det som betegnes som innsyn og åpenhetsteknologi. Forenklet er dette IKT systemer som 
benyttes for å fremme borgernes, interessegrupper og næringslivets tilgang til det offentlige. 
Den tredje delen beskriver sikkerhetsteknologi som kan benyttes for å innfri lover og regler 
knyttet til elektronisk kommunikasjon generelt og valg spesielt.  
 

I første kategori, generell informasjon har Larvik, av totalt 5 tiltak, iverksatt ett tiltak helt (generell 
informasjon om beslutninger og policy). 2 tiltak er iverksatt noe (online pressemeldinger og 
digitalt medborgerskap), mens 2 tiltak ikke er benyttet (digital identitet og e-borger-og 
brukerundersøkelser)    

I den andre kategorien, åpenhets - og innsynsteknologi, viser mulighetsrommet 11 tiltak. Av 
disse benytter Larvik 1 tiltak helt (elektroniske postjournaler (EPJ). 4 tiltak er delvis iverksatt 
(Online skjema, kvalitetstiltak, originale dokumenter på nettet og forenklet presentasjon), og 5 
tiltak er ikke benyttet (elektronisk arkiv, sjekkliste for god og åpen saksbehandling, 
utvalgskriterier for publisering, automatisk kunngjøring, service erklæring om "publiseringsplikt" 
og systemoffentlighet ) 
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I den tredje kategorien behandles sikkerhetsteknologi. Av totalt 6 alternative tiltak skissert i 
mulighetsrommet, har Larvik ingen slike løsning tilgjengelig for borgerne.  
 
 
Dersom vi ser hele administrasjonsfasen under et, skisseres det i mulighetsrommet 22 IKT 
tiltak som synes egnet for å støtte demokratiske sider ved output i prosessmodellen . Av disse 
tiltakene har Larvik kommune iverksatt 2 tiltak og  6 tiltak er delvis benyttet. 14 tiltak er ikke 
iverksatt. Dette tegner et bilde av at Larvik kommune har stort potensiale for å benytte IKT til å 
realisere demokratiske løsninger.  
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Kapittel 

4 
 
   
 
 

Veien videre 

Hovedfunn og veien videre  
Hovedfunn 

Samlet representerer det  "IKT demokratiske mulighetsrommet" 77 tiltak som synes egnet til å 
ivareta demokratiske målsettinger. Tiltakene er fordelt på tre faser. Disse fasene er 
Samfunnsfasen, Politikkfasen og Administrasjonsfasen. Hver fase har noe ulik funksjon i det 
lokale demokratiet, men griper også inn i hverandre i forskjellige sammenhenger.  
 
I sum har Larvik kommune iverksatt 10 tiltak, 17 tiltak er delvis iverksatt, mens 50 tiltak ikke er 
iverksatt. Selv om det må tas visse forbehold ved enkelte tiltak, tegner dette et nokså utvetydig 
bilde av Larvik kommunes bruk av IKT til å fremme demokratiske målsettinger. Kommunen har 
iverksatt mange gode tiltak, og har under utvikling enda flere. Det store antallet tiltak som ikke 
er iverksatt viser at utviklingsmuligheten er store ved bruk av IKT.  
 
I kakediagrammet under forsøker vi å visualisere i prosent hvor langt Larvik er kommet, målt 
opp mot det totale mulighetsrommet (alle tiltakene i rapporten). Som diagrammet viser har 
Larvik iverksatt 13 % av mulighetene, mens om lag 21 % delvis er iverksatt. Av de totalt 77 
tiltakene har Larvik ikke iverksatt 66 % . Fremstillingen er selvsagt en sterk forenkling, og for 
eksempel gir ikke diagrammet en vurdering av hvor "viktige" de ulike tiltakene er 
 
Figur 12 Grad av utnyttelse totalt i prosent 
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Bruken av IKT i de ulike fasene fordeler seg noe forskjellig. Ser vi Samfunnsfasen under ett 
tegnes et bilde av at Larvik kommune har et  forbedringspotensialet. Selv om kommunen 
generelt har mye og til dels bra informasjon tilgjengelig for borgerne, mangler mange tiltak både 
hva angår informasjon og to-veis kommunikasjon.  Av totalt 23 tiltak skissert i Samfunnsfasen 
har kommunen iverksatt 4 helt og 6 delvis. 13 tiltak er ikke tatt i bruk. Det er kanskje særlig de 
to-veis kommunikasjonsmulighetene mellom borgerne og kommunen som har størst mangler.  
 
I Politikk fasen har Larvik kommune iverksatt 4 av totalt 32 IKT tiltak.  5 tiltak er delvis utnyttet, 
mens 23 tiltak ikke er realisert. Også i denne faen ser vi samlet at Larvik har et potensiale for å 
utnytte IKT til å realisere demokratiske målsettinger.  Felles for tiltakene i Politikkfasen er at 
tiltakene er såkalt "kontrollerte", dvs. at politikerne og det politiske systemet i kommunen selv 
aktivt kan bestemme i hvilken grad, og på hvilken måte, borgerne skal få informasjon og kunne 
delta i lokaldemokratiet.  
 
Dersom vi ser hele Administrasjonsfasen under et, skisseres det i mulighetsrommet 22 IKT 
tiltak som synes egnet for å støtte demokratiske sider ved output i prosessmodellen . Av disse 
tiltakene har Larvik kommune iverksatt 2 tiltak og  6 tiltak er delvis benyttet. 14 tiltak er ikke 
iverksatt.  
 
 
Figur 12 Grafisk fremstilling av  utnyttelse fordelt på fasene 
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Figur 13 Grad av utnyttelse totalt i tall fordelt på fasene 
 
 
 Utnyttelse Samfunns 

fasen 
Politikk 
fasen 

Adm 
fasen 

Totalt (utnyttelse) 

Helt 4 4 2 10 
Delvis 6 5 6 17 

Ikke iverksatt 13 23 14 50 
Totalt (pr fase) 23 32 22 77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Generelle tiltak 

Følgende tiltak anbefales på et generelt grunnlag. Listen samler noen viktige erfaringer gjort ifm 
arbeid med e-demokrati. Hovedvekten av anbefalingene er hentet fra Steven Clift på nettstedet 
http://www.publicus.net/articles/egovten.html: 
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Ti på topp e-demokrati  "To Do List"3

1. Annonser alle møter online på en systematisk og pålitelig måte: Inkluder tid, sted, 
agenda, og informasjon om servicegarantier, hvem som deltar og hvordan hendelsene sikres. 
Bruk Internett til å bygg tillit i person til person og person  til kommune relasjoner.  
 
2. Sett en "Demokratiknapp" på toppen av kommunens hjemmesider: Ved å trykke på 
denne knappen kommer innbyggeren direkte til spesifikke sider som omhandler demokrati og 
borgerforhold. Sidene kan inneholde linker til viktige beslutningstakere, lover og regler, 
demokratiske muligheter, ol. Dette kan  bidra til å hjelpe borgerne med å bedre forstå i det 
lokale demokratiet. Gi borgeren ekte og ærlig  informasjon om hvordan han eller hun best kan 
influere politikk og forvaltning.  

 
3. Implementere "servicedemokrati":  Borgerne og brukerne ønsker bedre, raskere og mer 
effektiv tilgang til tjenester og informasjon som kommunen tilbyr. La borgerne og brukerne få 
hurtig tilgang til samfunnsinformasjon, vanlige skjemaer, online borger- og 
brukerundersøkelser, debattgrupper, servicekontor, og lignende, slik at borgeren på en bedre 
måte enn før kan skaffe seg nødvendig informasjon for å bli en aktiv deltaker og påvirker i 
lokaldemokratiet.  
 
4. Støtt det lokale representative demokratiet: Utnytt muligheten med IKT til å inkluder 
borgerne i lokaldemokratiet, men fokuser særlig på å legg til rette for at det eksisterende 
representative systemet virker godt. Å investere i de demokratisk valgte representantens 
arbeidsforhold er i befolkningens interesse. Muligheter IKT gir for direkte demokrati kan 
utforskes, men invester primært i det vi har i dag - det lokale representative demokratiet.  
 
5. Benytt IKT til å få råd fra folket: Lag "virtuelle komité rom" og offentlige høringer som tillater 
individuell deltakelse. Kunngjør raskt resultatene fra dette arbeidet slik at borgerne og grupper 
av borgere faktisk ser at de har deltatt og påvirket.  
 
6. Benytt mulighetene som ligger i to-veis kommunikasjon over Internett: Etabler og 
tilrettelegge systemer som muliggjør å raskt respondere på e-post på en ordentlig måte.  E-post 
er kanskje det mest personlige og mest benyttede verktøyet for kommunikasjon med 
kommunen ved bruk av IKT. Hvordan kommunen håndterer innkommende e-post vil bidra til å 
skille lyttende, inkluderende og populære kommuner fra arrogante og upopulære kommuner. 
Ha en klar og utvetydig policy på håndtering av e-post, og start med å ha en automatisk 
respons på alle henvendelser som inneholder informasjon om tid for mottak av e-post, antatt tid 
for å svare, saksgang,  hva borgeren skal gjøre hvis han eller hun ikke får svar, samt en kopi av 
borgerens originale meddelelse.  
 
7.Arranger online konsultasjoner: Gjennomføre online asynkrone (2-3 uker) høringer og 
konsultasjoner som gjør det mulig for innbyggerne å holde seg informert og delta i beslutninger 
som omhandler dem selv og lokalsamfunnet. 
 
8.Utvikle og kunngjør e-demokrati "lover" eller serviceerklæringer: På denne måten 
"binder" kommunen seg selv til å ta IKT og demokrati på alvor. Slike garantier må holdes, og vil 
over tid skape tillit og forventninger hos borgerne.     
 
9.Lær politikere og administrasjon om muligheter og begrensinger ved bruk av IKT: På 
denne måten er det mulig å skape intern fortrolighet med de nye muligheten, og slik sett legge 
til rette for ytterligere bruk av IKT.  
 
10. Eksperimenter, og del systemer og erfaringer med andre: Ved å holde systemene til 
"brystet" sløses det med skattebetalernes penger. Del erfaringer med andre kommuner og 
benytt "open source" prinsippet.        
 
 
 

                                                      
3 Listen er en summarisk gjengivelse, og delvis omskrivelse,  av en erfaringsliste utviklet av Steven Clift ved nettstedet 
"Democracy Online". Listen finnes i original versjon på følgende site: www.e-democracy.org/do 
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Tiltak på kort sikt  

Følgende konkrete tiltak anbefales på kort sikt, dvs før 15. september 2003. Tiltakene viser 
med tall og navn til  fremstillingen i mulighetsrommet. Noen av tiltakene er allerede delvis 
iverksatt, men anbefales videreført i større målestokk. Merk at dette er våre anbefalinger til tiltak 
som vi mener det særlig er hensiktsmessig å gå videre med. Noen tiltak, som for eksempel å 
rette på de feil og mangler som kommer til uttrykk i undersøkelsen anbefales selvsagt også 
iverksatt. Dette gjelder for eksempel å ordne døde linker på hjemmesidene, initiere nye 
koplinger, oppdatere informasjon om politikere, osv. (se kapittel 3). 

Samfunnsinformasjon og kommunikasjon 

Informasjon 

1.1.2   Kommunale politiker presentasjoner 
1.1.4  Stimuler sosiale nettverk med informasjon 
1.1.5 Elektronisk abonnement 
 
Kommunikasjon 
 
1.2. 2 Petisjon 
1.2. 5 Generelle debattsider 
 
 
Politisk informasjon og kommunikasjon 

Den enkelte politiker og partier 

2.1.2 Individuelle politiske hjemmesider 
2.1.6 Politikerkompass 
 

Komiteer, kommunestyre, formannskapet og ordfører 

2.2.2 Elektroniske høringer 
2.2.3 Elektronisk borgerjury 
2.2.4 Temasider på nettet 
2.2.7 Politiske styringsverktøy og beslutningsstøttesystemer (BSS) 

Valg og valgsystemer 

2.3.1.4 Elektronisk oppdatering av stemmeregisteret 
2.3.1.5  Elektronisk valginformasjon 
2.3.1.6 Geografiske informasjonssystemer 
2.3.1.8  Andre aktiviteter ved valg 
2.3.2.1  Elektronisk valgurne og valglokale 

 
Administrativ informasjon og kommunikasjon 

Generell informasjon 

3.1.3 Digitalt medborgerskap 
3.1.5 Online borger- og brukerundersøkelser 
 
Åpenhet og innsynsteknologi 
 
3.2.6 Utvalgskriterier for publisering 
3.2.9 Serviceerklæring om "publiseringsplikt" 
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Tiltak på lang sikt 

Følgende konkrete tiltak anbefales på lang sikt, dvs innen utgangen av 2004. Tiltakene viser 
med tall og navn til  fremstillingen i mulighetsrommet. 

Samfunnsinformasjon og kommunikasjon 

Informasjon 

1.1.6 Interaktivt innsyn 
1.1.12 Intelligente agenter 
1.1.13 Den virtuelle kommunen 

 
Kommunikasjon 
 
1.2.9 Web- og videokonferanser 
1.2.12 ”Consumer Democracy” i form av IKT løsninger 

 
 
Politisk informasjon og kommunikasjon 

Den enkelte politiker og partier 

2.1.3 Private elektroniske "høringer" (valgkretsforum) 

Komiteer, kommunestyre, formannskapet og ordfører 

2.2.5 Online policyforum 
2.2.6 Digitalt- TV og dialoger (teledemokrati) 
2.2.10 "Electronic Town Hall" (ETH) 
 

Valg og valgsystemer 

2.3.2.6 Mobile valgkiosker 
2.3.2.7 Internettavstemming 
2.3.2.8 SMS - avstemming 
2.3.2.9 Telefonavstemming 

 
Administrativ informasjon og kommunikasjon 

Generell Informasjon 

3.1.4 Digital identitet 

 
Åpenhet og innsynsteknologi 
 
3.2. 2 Elektronisk arkiv 
3.2.10  Systemoffentlighet 

 
Sikkerhet 
 
3.3.2 Smartkort 
3.4.5 Digital signatur 
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Referanser på Internett  

(Referanser til Internett fremkommer i tilknytning til de enkelte tiltakene i rapportens del 3) 
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