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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG
VALGFORSKRFTEN

Formanskapet har i sak 124/12 behandlet forslag til endringer i valgloven og valgforskrften
og har følgende kommentarer:

Den størst utfordringen for Fauske kommune til lovendringsforslagene blir de nye reglene for
forhåndsslemmegivningen og kravet med at to stemmemottakere skal være tilstede ved
forhåndsstemmegivningen.

Forhåndsstemmegivningeu-- Stemmeseddelkonvolutten tas bort

Prinsippet med hemmelig valg er en av grusteinene ved valg. Vi får av og til spørsmål fra
velgerne når valgkort og stemmeseddelkonvolutt legges i same omslagskonvolutt. Vi
forklarer dem prosedyren med at ved godkjenning av stemmegivningen, og hvor valgkortet
blir tatt bort, er det ikke de samme personene som åpner stemmeseddelkonvolutten og teller
opp stemmene.
I dag har vi en omstendelig prosedyre ved forhåndsstemmegivningen som er ulik fra den som
benyttes på valgtinget. For velgerne vil en prosedyre som er lik for forhåndsstemmegivningen
og på valgtinget være en fordeL.

Ved mottatte stemmegivninger fra andre kommuner vil stemmeseddelkonvolutt og valgkort
bli benytet. Vi har ikke tall over mottatte forhåndsstemmer fra andre kommuner fra sist valg,
men for Fauskes del vil ikke antallet være så få at dette strider mot prinsippet med hemmelig
valg.

Forhåndsstemmegivningen ~~tall valgfusjonærer ved stemmemottak

. f'

Forhåndsstemmegivning i Sulitjelma og i Valnesfjord foretas på bibliotekene. Her er det bare
en ansatt som tar i mot stemmegivningene. Når tidspunet for godkjenning av
forhåndsstemregivninger flytes, fra splitting av valgkort og stemmeseddelkonvolutt til selve
stemmegivningen, mener deparementet at det må innføres krav om at minst 2 personer er
tilstede når det tas i mot stemmer. Dette blir en utfordring ved bibliotekene, hvor
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bemanningen i forhåndsstemmeperioden må økes med en person eller at
forhåndsstemmegivningen bare foregår på servicetorget på Fauske. Vi kan ikke se andre
kommunale løsninger for forhåndsstemmernottak i Sulitjelma og i Valnesfjord hvor minst 2
personer er tilstede.

Departementet har kommet til at det bør være opp til den enkelte kommune å bestemme om
stemmegivning bør gjennomføres etter avvikende prosedyre, dvs. at det benyttes
stemmeseddel konvolutt.
Det er viktig å presisere at det kreves særskilte forhold for å benytte avvikende prosedyrer. Av
hensyn til velgerne, for å sikre at flest mulig stemmer kan legges direkte i urnen av velger, bør
færrest mulig benytte stemmeseddelkonvolutt. Valgstyret bestemmer ut fra lokale forhold om
det foreligger slike særskilte forhold at velgere i enkelte tilfeller må benytte
stemmeseddelkonvolutt.

Ambulerende stemmemottak - Behov for teknisk utstyr

Ved ambulerende stemmemottak er det allerede krav om de skal være 2 stemmemottakere.
Departementet er opptatt av at online-manntall skal benyttes og at velgerne selv skal legge
stemmeseddelen i urna. Dette krever at det innjøpes bærbare maskiner slik at denne
løsningen også kan benyttes på institusjoner. Ved besøk i fengsel og hjemme hos velger kan
stemmeseddelkonvolutt benyttes. I fengsel vil gjerne mange tilhøre andre kommuner og det
må uansett benytes stemmeseddelkonvolutt. Vi ser at det blir behov for en utvidet opplæring
hos disse stemmemottakerne, i og med at de ikke har benyttet online-manntall før. Det kan bli
behov for at en av stemmemottakerne har benytet online-manntall tidligere.
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