
 

Elektronisk stemmegivning 

Dagens ordning: 

Amnesty i Norge har ikke elektronisk stemmegivning på sine landsmøter. Stemmegivning skjer 

gjennom håndsopprekning med stemmesedler og et tellekorps teller stemmene manuelt. 

Utredning 

Prosjektet har vurdert både muligheten for å innføre elektronisk stemmegivning for deltakerne på 

landsmøtet, og elektronisk stemmegivning hvor også medlemmer som ikke har anledning til å delta 

på landsmøtet kan stemme eksternt.  

Elektronisk stemmegivning for deltakerne på landsmøtet 

Det er liten tvil om at elektronisk stemmegivning ville føre til raskere og mer presise resultater enn 

håndsopprekking. Andre fordeler er at en slipper tellekorps og at medlemmene kan stemme 

anonymt.  

I utgangspunktet er prosjektgruppa positivt innstilt til elektronisk stemmegivning for deltakerne på 

landsmøtet. Dette har de gjennomført i Amnesty UK med veldig gode resultater.  

Grunnen til at prosjektet ikke anbefaler å innføre dette for øyeblikket er at den løsningen prosjektet 

har fått informasjon om har store kostnader. I Amnesty UK beregner de at det koster ca. 150 000 kr 

per landsmøte. Til sammenligning brukte Amnesty i Norge ca. 6000 kr på printing av stemmesedler til 

landsmøtet 2016.  

Elektronisk stemmegivning for andre enn deltakerne på landsmøtet 

Prosjektet har vurdert om det skal åpnes for at andre enn de som deltar fysisk på landsmøtet skal få 

stemme elektronisk. Både Amnesty Canada og Amnesty Sverige har innført dette. I Canada er det 

åpnet for at medlemmene kan stemme på styrekandidater på nett i en uke i forkant av landsmøtet. I 

Sverige kan medlemmene stemme på forskjellige verv på forskjellige tidspunkt under landsmøtet.  

Prosjektet anbefaler ikke å åpne for at medlemmer som ikke er tilstede på landsmøtet skal få 

stemme. Med dagens situasjon er det for mange utfordringer knyttet til dette, blant annet at det 

krever mange tekniske løsninger, det åpner for kupping og det kan gi grobunn for mye energi brukt 

på valgkampanjer i forkant av valg av styremedlemmer. Prosjektet er også usikre på om det 

eksisterer et behov for dette. 

Anbefaling: 

Amnesty i Norge bør inntil videre ikke innføre elektronisk stemmegivning på landsmøtet, men tiltaket 

bør vurderes igjen når det foreligger en god teknisk løsning til en rimeligere pris. 

 


