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Nr 11 
Röstning via internet i lagtingsvalet 2019: organisering av 
förberedelserna för röstning via internet. 
ÅLR 2016/406 
28 Rk1a/utdrag 

Landskapsregeringen beslöt tillsätta en styrgrupp för att förbereda röst-
ning via internet i lagtingsvalet 2019. Styrgruppen består av: 

- vd Katarina Donning, Åda Ab, i egenskap av part i kontraktet, 
- förvaltningsansvarig IT Ronny Lundström, i egenskap av budget-

ansvarig, 
- valadministratör Casper Wrede, i egenskap av beställare; ordfö-

rande. 
 
Styrgruppen har rätt att ta beslut om projektledare. Styrgruppens uppgift 
är att för landskapsregeringens del följa genomförandet av alla de åtgär-
der som krävs för att förbereda i-röstning, såsom planering och utförande 
av erforderliga tester av gränssnitt, integration med korresponderande sy-
stem, särskilda lösningar m.m.  
 
Styrgruppen ska särskilt granska att serviceleverantörens leveranser mot-
svarar det ingångna avtalet och att gränssnittet för röstningen och övriga 
delar av systemet motsvarar de uppställda kraven, samt ge klartecken för 
utbetalning av de ersättningsrater som överenskommits i kontraktet med 
leverantören av i-röstningstjänsten. 
 
I förberedelserna kan konsulthjälp anlitas vid behov, exempelvis av 
NVTC AS i Norge. Avtal om detta tecknas av valadministratören inom 
ramen för budgetanslag och landskapsregeringens beslut om budgetens 
förverkligande. 
 
Styrgruppens mandattid utgår den 15 december 2019, samtidigt som kon-
traktet för internetröstningen löper ut. 
Som referensgrupp fungerar den befintliga internetröstningskommission-
en.  
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De utgifter som förberedelserna medför, utöver kostnaderna enligt kon-
traktet, fördelas mellan BM 39000 IT-drifts- och utvecklingskostnader 
och BM 23000 Valkostnader. 
 
Bakgrund 
Landskapsregeringen konstaterade att lagtingets behandling av förslaget 
till ny vallag för Åland slutförs inom kort, att lagtinget har godkänt bud-
get för Åland år 2019, där anslag finns upptaget för kostnader för röst-
ning via internet, och att en upphandling av ett system för röstning via in-
ternet har genomförts. 
 
Åda Ab har på uppdrag av landskapsregeringen genomfört upphandling-
en och tecknat kontrakt med en leverantör, Scytl Secure Electronic 
Voting S.A. i Barcelona. 
 
Kostnaderna för systemet för i-röstning är upptagna på BM 39000 IT-
drifts- och utvecklingskostnader. Åda Ab är avtalspart och ansvarar för 
betalningar till leverantören. Erforderliga medel förs över från budget-
momentet till Åda av den kontoansvarige efter godkännande av leveran-
ser i styrgruppen. 
 
En revision av hur röstningen via internet har utfallit ska genomföras ef-
ter valet. Revisionen ska utföras av en oberoende instans. Vid behov kan 
revisionen upphandlas. 

 
 
Nr 12 
Byte av medlem i internetröstningskommissionen. 
ÅLR 2016/406 
29 Rk1a/utdrag 

Landskapsregeringen beslöt utse Katarina Donning, vd för Åda Ab, till 
medlem i internetröstningskommissionen i stället för Jeanette Johansson, 
som övergått till annan arbetsgivare. 
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