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Vår ref.: Deres ref.: Dato: 

22/181- 9- WARR 2021/21061-37 

 

09.02.2022 

 

Digital folkeavstemming i Innlandet fylkeskommune 

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til brevet deres datert 2. februar 

2022, og telefonsamtale den 7. februar. 

 

Takk for rask tilbakemelding med svar på våre spørsmål.  

 

Vi forstår det slik at fylkeskommunen har en pågående kampanje i lokalaviser 

for å informere om at valget er digitalt. Fylkeskommunen skal også sende ut 

brosjyrer med informasjon om valget, og et telefonnummer til fylkeskommunen 

som innbyggere kan ringe for hjelp til å etablere/resette MinID. Det er et 

servicetorg i kommunene som kan hjelpe til med dette også, og det er mulig å få 

hjelp til å etablere/resette MinID med datatutstyr fra kommunen. 

Kommuneansatte har god erfaring med å arrangere valg og vil sørge for at de 

ikke ser på skjermen når stemmen avgis for de som trenger teknisk bistand 

under stemmeavgivningen. 

 

Som offentlig myndighet har fylkeskommunen en plikt til å arbeide aktivt, 

målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i all 

sin virksomhet på alle diskrimineringsgrunnlag, inkludert alder, jf. likestillings- 

og diskrimineringsloven § 24. Å sikre at alle stemmeberettigete innbyggere har 

en lik mulighet til å benytte seg av stemmeretten sin, inngår i denne plikten. 

 

Å delta i valg er en grunnleggende rettighet. Det er bra at fylkeskommunen 

iverksetter tiltak for å sikre at alle innbyggerne er kjent med 
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folkeavstemmingen, og at de som trenger hjelp til å avlegge stemme, får hjelp til 

det. Videre er det bra at det digitale valgsystemet er universelt utformet, slik 

dere beskrev i brevet til oss. 

 

Ombudet er likevel bekymret for at fylkeskommunen har skapt en barriere for å 

delta i avstemmingen for den ikke-digitale gruppen, som særlig består av eldre. 

Vi mener at hjelpen som tilbys ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for at denne 

gruppen av eldre skal komme til å benytte stemmeretten sin, og vi er bekymret 

for at stemmegivningen ikke blir hemmelig for de som er avhengig av slik hjelp.  

 

Med vekt på at saken gjelder en folkeavstemming oppfordrer ombudet 

fylkeskommunen til å gjøre en ny vurdering av om det kan være mulig å avlegge 

stemme fysisk for de som trenger det, slik at alle får like muligheter til å delta. 

Vi vil også oppfordre fylkeskommunen til å evaluere den digitale 

folkeavstemmingen, for å få kunnskap om hvordan de ulike tiltakene fungerte, 

om de som trengte hjelp for å stemme benyttet seg av hjelpen, om de opplevde 

at valget var hemmelig, og hvilke aldersgrupper som deltok i valget. Vi vil ta 

kontakt med dere igjen i etterkant av folkeavstemmingen for å høre hvilke 

erfaringer dere har gjort dere. 

 

Hvis dere har spørsmål til dette brevet, kan dere kontakte seniorrådgiver 

Warvin Ringkjøb på telefon 23 15 73 00. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

May Schwartz 

fungerende likestillings- og diskrimineringsombud 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur. 

 


