
 
 
 

 
Fr. Nansens pl. 5  Org. nr.:   988 987 654  Bank:              Nordea Bank Norge ASA  SWIFT:      NDEANOKK 

0160 Oslo   E-post: firmapost@wla.no  Bankkonto:   6001  05 03895   IBAN:        NO6960010503895 

Telefon: 22 01 06 70  www.wla.no   Klient kto. :   6001 05 40499 

NOTATNOTATNOTATNOTAT    
Fra: Merete Bårdsen 

Sak nr: 20140384 

E-post: merete.bardsen@wla.no 

Dato: 14. april 2015 

  

Til: Norsk Sykepleierforbund 

Att: Therese Hansen 

E-post: Therese.hansen@sykepleierforbundet.no 

 

VEDTEKTSPØRSMÅL – ELEKTRONISK VALG 

1. Innledning – oppdraget 
 
Det vises til brev av 18. mars 2015 fra Sykepleierforbundet ved Therese Hansen hvor 

vi ble gitt i oppdrag å vurdere hvordan man må forstå kravet i vedtektene § 8F om at 

«valg skal foregå skriftlig». Det er planlagt at personvalgene (jf § 8E nr 7) ved 

landsmøtet 2015 skal foregå ved elektronisk stemmegivning. 

 
2. Skriftlighetskravet 

 
Et spørsmål som stadig kommer igjen er om krav om skriftlighet kan oppfylles ved 

elektronisk kommunikasjon. Det er ikke mulig å gi et generelt svar på det. Det vil alltid 

være nødvendig å se hen til begrunnelsen for det aktuelle kravet om skriftlighet og se 

hvilke hensyn som ønskes ivaretatt.  

 

Vi har forsøkt å gjenfinne dokumentasjon fra innføringen av skriftlighetskravet i 

Sykepleierforbundets vedtekter. Dette har ikke vært tilgjengelig. Vi kan imidlertid 

anta at det er  to hensyn som ligger til grunn for skriftlighetskravet; ønsket om 

hemmelig valg og ønsket om kontroll av opptelling av stemmer. 
 

3. Elektronisk valg 
 
Elektroniske valg blir mer og mer vanlig. Dette forenkler valgprosessen og 

tilfredsstiller begge de ovenfor nevnte hensyn. Resultatet kan skrives ut nærmest 

umiddelbart (under et minutt etter avgitte stemmer) og det kan føres kontroll over at 

ingen stemmer mer enn én gang. Det kan også organiseres slik teknisk at det er kun 
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de stemmeberettigede som kan avgi stemme ved hvert valg i de tilfellene ikke alle 

delegatene kan avgi stemme ved samtlige avstemninger.  

 
4. Tilfredsstiller elektroniske valg kravet til skriftlighet i vedtektene? 

 

Som nevnt ovenfor vil det være nødvendig å se hen til begrunnelsen for det aktuelle 

kravet om skriftlighet og se hvilke hensyn som ønskes ivaretatt og om disse er like 

godt ivaretatt ved elektronisk kommunikasjon.  

 

I brevet fra NSF er det henvist til forvaltningsloven § 2g, som definerer «skriftlig» slik: 

«også elektronisk melding når informasjonen i denne er tilgjengelig også for 

ettertiden.» 

 

Hensynet bak kravet om skriftlighet i forvaltningsloven er at en part må kunne 

studere f eks begrunnelsen for et vedtak og vise det til en rådgiver hvis han vurderer 

klage. Dette hensynet kommer ikke inn i vårt tilfelle, men eksempelet viser 

viktigheten av at hensynet bak skriftlighetskravet i det enkelte tilfellet blir ivaretatt 

ved elektronisk kommunikasjon. 

 

Et annet eksempel er panteloven, som etter en lovendring har åpnet for at det skal 

kunne inngås salgspantavtale ved elektronisk kommunikasjon. Panteloven § 3-17 

første ledd lyder slik:   

 

«Ved forbrukerkjøp må avtale om salgspant for å få rettsvern inngås skriftlig og 

senest samtidig med at salgstingen blir overgitt til kjøperen. Avtale om salgspant kan 

inngås elektronisk dersom det er benyttet en betryggende metode for å autentisere 

avtaleinngåelsen og sikre avtalens innhold.» 

I dette tilfellet kunne altså ikke «skriftlighet» fortolkes til også å omfatte elektronisk, 

uten en presisering i loven. Dette er etter vårt syn ikke overførbart til personvalg, da 

hensynet bak skriftlighetskravet i pantelovens tilfelle er å skape notoritet. Følgelig er 

elektronisk avtale bare gyldig når identiteten til partene kan identifiseres. 

 

Hensynene bak kravet til skriftlighet i vår sak, muligheten for å telle og etterprøve at 

det er talt riktig og/eller at identiteten til den som stemmer er skjult, ivaretas like 

godt ved elektronisk valg. 

 

Vår konklusjon er derved at det kan benyttes elektronisk stemmegivning på 

landsmøtet 2015, på basis av de någjeldende vedtekter.  

 

Vi vil likevel, for å unngå tvil om dette ved senere landsmøter, foreslå at dette 
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vedtektsfestes.  

 

Vedtektenes § 7F første og annen setning kan da lyde slik:  

 

«Valg skal foregå skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes og likestilles med 

papirdokument.»  

 

I tillegg må de sentrale og lokale valgreglementer endres tilsvarende. 

 

Vi ser imidlertid ikke noe poeng i å fjerne skriftlighetskravet helt. Det kan tenkes at 

det kan være hensiktsmessig i enkelte situasjoner hvor elektronisk valg kan vise seg 

vanskelig å gjennomføre f eks ved tekniske problemer.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 


