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Problemer med stemmesedler - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 
 
Jeg viser til kopi av brev til trykkeriet Andvord og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet av 
4.8.2015 og som ble sendt i kopi til valgstyrets medlemmer. Etter avtale med ordfører og rådmann 
sendes nå denne informasjonen ut til valgstyret. 
 
Kommunen har mottatt følgende svar fra trykkeriet 5.8.2015: 

“Viser til din mail av 4. august 2015 hvor du tar opp et eventuelt problem med 
gjennomskinnelighet av det som er trykt på stemmesedlene. 
Vi har ved mange valg trykt stemmesedler til de aller fleste kommuner og fylker i Norge. 
Papiret vi bruker er et papir som er testet og godkjent av KMD for bruk til trykking av 
stemmesedler.  
 
Vi har sammenlignet tidligere sedler fra andre valg mot de sedlene vi har trykt i år og det vi 
finner er at årets sedler har en bedre opasitet enn tidligere.  
Det vil si at gjennomskinneligheten er dårligere og det er vanskeligere å se igjennom papiret. 
Sedlene trykkes på et ubestrøket 90 grams papir og med det store feltet avsatt til stempel vil 
det alltid være mulig å se igjennom papiret om man ønsker det.  
 
Vi har også test skannet alle sedlene fra de respektive partiene og det nevnte problemet 
skaper ikke problemer under skanningen. 
 
Vi håper med dette at dere får et godt valg i Eigersund.” 

 
Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra departementet utover det de har meddelt pressen om at de 
foreløpig ikke ser noen problemer da partinavnet ikke vises og velgeren holder i stemmeseddelen 
under hele prosessen. Dette kan tyde på at de ikke helt har forstått problemstillingen som vi har 
reist. Nå ble jo sedlene i tillegg til eposten også sendt over pr A-post til KMD slik at de kan vurdere de 
fysiske sedlene og ikke bare ta stilling til dette ut i fra bilder der det ikke fremgår like tydelig som i 
virkeligheten.  
 
Vårt utgangspunkt er kravet til stemmeseddelen som fremgår av valgforskriftens § 19. Krav til 
stemmesedler med kandidatnavn nr 2:  

(2) Stemmesedlene som skal brukes på valgtinget, skal produseres på en slik måte at det ikke 
er mulig å se hva velgerne har stemt etter at stemmeseddelen er brettet sammen. 
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Slik det er i dag er dette kravet ikke oppfylt uten at det gjennomføres kompenserende tiltak, og selv 
da er det problematisk. 
 
Det kan opplyses at problemet er betydelig større i Utsira som også har tatt opp problemstillingen da 
de kun har to lister med henholdsvis 12 og 17 kandidater – og et tett lite lokalsamfunn. Hos oss er 
det “største problemet” listene til SV fordi de kun har 14 kandidater og dermed “slutter teksten” 
midt på stempelfeltet. 
 
Dagens utforming og trykk er problematisk, og som trykkeriet jo selv opplyser i sitt svar: “med det 
store feltet avsatt til stempel vil det alltid være mulig å se igjennom papiret om man ønsker det.”  
 
Kommunen har i dag lagt ut følgende informasjon på sine nettsider: 
 

“Eigersund kommune har, i likhet med mesteparten av landets fylker og kommuner, deltatt i 
en sentralt organisert anbudsrunde organisert av Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet (KMD) for trykking av stemmesedler. Ved mottak av 
stemmesedlene ble det oppdaget problemer med kvaliteten på de leverte stemmesedlene, 
noe som umiddelbart ble tatt opp med trykkeri og departementet. Andre kommuner har også 
rapportert om tilsvarende problemer. 
 
Krav til stemmeseddelen fremgår av valgforskriftens § 19.Krav til stemmesedler med 
kandidatnavn nr 2: (2) Stemmesedlene som skal brukes på valgtinget, skal produseres på en 
slik måte at det ikke er mulig å se hva velgerne har stemt etter at stemmeseddelen er brettet 
sammen. 
 
Eigersund kommune har, i likhet med mesteparten av landets fylker og kommuner, deltatt i 
en sentralt organisert anbudsrunde organisert av Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet (KMD) for trykking av stemmesedler. Det er KMD som har 
utformet kravspesifikasjonene i anbudet på trykking av stemmesedlene. Valgforskriften gir i § 
19c. Krav til stemmesedler med kandidatnavn ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 
detaljerte krav til utforming av stemmeseddelen. 
 
Ved kvalitetskontrollen etter mottak av stemmesedlene fra trykkeriet, oppdaget 
valgfunksjonærer at det var mulig å se hva en velger har stemt etter at stemmeseddelen var 
brettet sammen. 
 
Problemet er to-delt. Det er en problemstilling når velgeren legger frem sin stemmeseddel for 
stempling. På stemmeseddelen er det et stempelfelt og det er i dette det oppstår 
gjennomskinn av teksten på baksiden. Det andre problemet er nå velger går med 
stemmeseddelen og/eller skal legge den i urnen. Det kan da oppstå situasjoner der andre kan 
se gjennomslag av teksten. Da alle listene har ulik tekst og dermed ulikt mønster, blir det for 
enkelte lister enkelt å se hvilken liste velgeren har valgt. Problemet blir større jo bedre 
lysforhold det er i lokalet og ved stemplingsbordet. 
 
Denne problematikken ble umiddelbart muntlig og skriftlig tatt opp med trykkeriet og 
departementet, videre ble valgstyret varslet om saken. Kommunen har fått tilbakemeldinger 
fra andre kommuner som har samme problemstilling og som også har tatt den opp med KMD 
og trykkeriet. 
 
Trykkeriet har nå gitt kommunen en tilbakemelding om at stemmesedlene er trykt i henhold 
til spesifikasjonene fra departementet. Kommunen avventer nå svar fra departementet på vår 
henvendelse. 
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Problemet har foreløpig ikke vært stort da det frem til 10. august da den ordinære 
forhåndsstemmingen begynner, fordi det ved tidligstemmingen før 10. august har vært brukt 
fellessedler der velgeren krysser av valg av parti og der det ikke er kandidatnavn. 
 
Kommunen vil gjøre det som er nødvendig for å sikre alle velgere muligheten for et hemmelig 
valg. Hva som skjer videre vil være opp til valgstyret å avgjøre og problematikken vil bli tatt 
opp med her så fort departementet gir kommunen en tilbakemelding.” 
http://www.eigersund.kommune.no/kvalitetsproblemer-med-stemmesedlene.5782374-148494.html  

 
Foreløpig håndterer vi forhåndsstemmingen ved at velgerne blir gjort oppmerksom på 
problematikken, bedt om å holde stemmeseddelen tett inntil brystet/magen med stempelfeltet inn, 
samtidig som stemplingen gjøres i en slik høyde at innsynsvinkelen blir minimal for 
stemmemottakeren. 
 
Vi avventer nå svar fra departementet før valgstyret vil bli kalt inn til et ekstraordinært møte for å 
avgjøre hvordan kommunen skal håndtere saken videre. 
 
Det er enkelte partier som hadde planlagt pakking av valgmateriell og det er besluttet at partier kan 
hente ut sine stemmesedler for pakking, men da under en uttrykkelig avtale om at de selv må ta 
ansvaret for å pakke om dersom det blir besluttet å trykke nye sedler. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Broch, Leif E. 
Informasjonssjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
Kopi til:    
Randi Haugstad Politisk sekretær  SPO/INT/SEN 
Målfrid Espeland Politisk sekretær  SPO/INT/SEN 
Ketil Helgevold Rådmann  Stab/SEN 
Dagfinn Myklebust Skatteoppkrever  SØK/SEN 
Irene Hayde Randen Politisk sekretær  SPO/INT/SEN 
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