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ENDRINGAR I VALLOVA - UTTALE

Sakshandsamar:JarleKåreOen

KORTOMSAKA:

Det liggføreframleggom endringari vallovaog valforskrifta.Høyringsfrist10.
september2012.Framleggaframstårsomforbetringarav gjennomføringaav
valordninga.Administrasjonentilrårat formannskapettilsluttarsegforslaget.

INNSTILLINGTILVEDTAK:

Øygardenformannskaper gjortkjentmedforslagtil endringari vallovaog
valforskrifta.Formannskapetharingenmerknadertil desseendringaneogtilrårat
vallovavert endrai trådmedframlegget.
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Skriv/fråsegner:
Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel

2 I 04.05.2012 Kommunal og
regionadepartementet

HØYRING PÅ FORSLAG TIL
ENDRINGAR I VALLOVA OG




VALFORSKRIFTA

1 I 04.05.2012 Kommunal- og
regionaldepartementet

HØYRING TIL FORSLAG TIL
ENDRINGAR I VALLOVA

3 I 17.08.2012 Kommunal og
regionaldepartementet

UTSETT HØYRINGSFRIST TIL
HØYRING OM ENDRINGAR I




VALLOVA

AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER, AVTALAR M.M.:

Vallova
Valforskrifta
Forvaltningslova

SAKSOPPLYSNINGAR:

Føreslegne endringar i vallova og valforskrifta

§ 2-3 Ny overskrift: Ansvar for å opprette og oppdatere manntall. Utsendelse av valgkort

§ 2-3 første ledd skal lyde:
Departementet er ansvarlig fbr at manntallet opptrettes og oppdateres på grunnlag av

opplysninger fra folkeregistermyndigheten. Departementet sørger for at alle kommuner
får et manntall over personer med stemmerett i kommunen. Det skal føres et felles
manntall for ftlkestingsvalg og kommunestyrevalg.

§ 2-3 nytt andre ledd skal lyde:
Siste oppdatering av manntallet på grunnlag av opplysninger fra

folkeregistermyndigheten skjer lørdag for valgdagen.

§ 2-5 første ledd skal lyde:
(/) Folkeregistermyndigheten skal selv av eget tiltak, uten hinder av lovbest emt
taushetsplikt, på hensiktsmessig måte å stille til disposisjon for valgmyndighetene
a) etforeløpig manntall basert på stemmerettsvilkårene per 2.januar i valgåret, til bruk for

forberedelser av valget, og

§ 2-5 nytt annet ledd skal lyde:
(2) Folkeregistermyndigheten skal overføre oppdateringer til det forelopige manntallet og
oppdateringer til manntallet per 30. juni.

§ 2-7 ny overskrift skal lyde: Krav om retting og innføring av stemmeberettigede bosatt i
utlandet

§ 2-7 nytt tredje ledd skal lyde:
Uavhengig av bestemmelsen i § 2-3 (2), skal valgstyret sørge for at stemineberettigede

bosatt i utlandet som ikke har vært fOlkeregisterfort som bosatt i Norge gang i løpet
av de siste 10 årfor valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen dersoml.elger søker



om innføring innen kl. 21 valgdagen, mandag.

§ 2- 9 annet ledd bokstav a) skal lyde:
a) Manntallsføring, behandling og oppdatering av det foreløpige manntallei og manntallet
per 30. juni, samt uttrekk avfolkeregisteret basert på stemmerettsvilkårene ;i1 tesfformål.

§ 8- 1 ny overskrift skal lyde: Perioden for forhåndsstemmegivningen. Krav til antall
Stemmemottakere

§ 8- 1 nytt femte ledd skal lyde:

5) Vedforhåndsstemmegivningen innenriks, unntattpå Svalbard og Jan Mayen, skal deffra 10. august
være minst to stemmemottakere til stede ved mottak avforhåndsstemmer.

§ 8- 3 første ledd skal lyde:
(1) Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig valglokale. Velgerneskal kunne ta
seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige
grunner foreligger.

§ 8- 4 skal lyde
Velgerskal i enerom og usett brette sammen stemmeseddelen slik at det ikke er synlig

hvilken valgliste velgeren stemmer på. Velgersom er ukjentfor stemmemottaker, skal
legitimere seg. Velgers identitet kan ved stemmegivningpå institusjon i stedet bekrefies av
en ansatt som legitimerer seg.

Velgersom er manntallsført i kommunen leverer stemmeseddelen til stemmemottaker,
som stempler den med et offisielt stempel. Velgeren legger selv stemmeseddelen ned i en
urne. Stemmemottaker setter ett kryss i manntallet ved velgerens navn.

Valgstyretkan i særlige tilfeller bestemme at det ved enkelteforhåndsstemmemottak
likevel skal benyttes stemmeseddelkonvolutt. Velgerenleverer stemmeseddelen til
stemmemottaker som stempler den med offisielt stempel. Etter at stemmeseddelen er
stemplet legger velgeren selv denne i en stemmeseddelkonvolutt, limer denne igjen og gir
den til stemmemottaker. Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten sammen med
valgkortet i en omslagskonvolutt og kleber denne igjen.

Når stemme mottasfra velger som er manntallsført i en annen kommune og ved
strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd mot manntallet, skal stemmeseddelen ikke legges
i urnen. Velger leverer stemmeseddelen til stemmemottaker som stempler den med
offisielt stempel. Etter at stemmeseddelen er stemplet legger velgeren denne selv i en
stemmeseddelkonvolutt, limer denne i&n og gir den til stemmemottaker. Stemmemottaker
legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en omslagskonvolutt og kleber
denne igjen.

Stemmemottaker skal påse at detfremgår av stemmegivningen hvem velgeren er, slik
at det er muligfor valgstyret å idenfifisere vedkommende og krysse av ved rett navn i
manntallet.

Velger som har behovfor det, kan selv be stemmestyret om åfå nødvendig hjelp ved
stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk ellerftsisk funksjonshemning kan selv peke
ut en ekstra hjelper blant depersoner som er til stede i valglokalet. Stemmestyret skal
gjøre hjelperen oppmerksompå at vedkommende har taushetsplikt.

Valgurnersom brukes vedforhåndsstemmegivningen innenriks skal væreforseglet.

§ 9-3 andre ledd skal lyde:

(2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for
stemmegivning. Stemmegivningen skalforegå i egnet og tilgjengelig valglokale. Velgerne
skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre
særlige grunnerforeligger. Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av
medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt



# vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.
Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.

Det foreslås følgende endringer i valgforskriften:
Ny § 19 a:

Vedstortingsvalg skal utsiden av stemmeseddelen ha enfarget mønsterside medfargekode
cmyk ......, og et mørkt mønsterfelt øverst. Utsiden av seddelen skal på hvit bunn ha
veiledningstekst og stempelfelt. Stemmeseddelen skal ha en hvit innside medparti og
kandidatnavn, og en brettekant med samme mønster ogfargekode som utsiden. Seddelen
skal ha kolonne med ruter til å endre rekkefølgenpå kandidatene til venstrefor
kandidatnavnet. Til høyrefor kandidatnavnet skal det være kolonne med ruterfor å stryke
kandidater. Stemmeseddelen skal haforskutt falsing Etterfalsing skal seddelen være i størrelse A5
(bredde 150 x høyde 203 millimeter), og være trykketpå 90 gram ubestrøket hvitt papir.
Valgforskriften § 19, med unntak av nr 4 gjelder tilsvarende.Vedproduksjon av blanke stemmesedler
gjelder valgforskriften § 20, med unntak av § 20 (2) og (3).

VURDERING:

Det vert synt til forslaga endringar i vallova og valforskrifta.

Forslag til endringar i vallova kan oppsummerast i desse punkta:

1. Manntallet (kapittel 3)

Ansvar for etablering og oppdatering av manntall vert overført til statlege styresmakter

Det vert etablert ein frysdato for når manntallet ikkje lenger kan endrast.

Det vert etablert eit førebels manntall per 2. januar i valåret.

Forskriftsheimelen rundt manntallsføringa vert utvida noko.

2. Kommunane sitt ansvar for å vurdera om vallokala er eigna vert presisert i lov (kapittel

4).

3. Det vert innført nye reglar for førehandsrøysting for velgjarar som røystar i eigen

kommune,ved at velgjar legg røystesetelen direkte i urna etter at han er stempla og

elektronisk kryssa av i manntallet for godkjent røystegjeving (kapittel 7).

4. Det vert stilt krav til at minst to røystemottakarar skal vera til stades ved mottak av

førehandsrøyster (kapittel 7).

Administrasjonen har ikkje merknadar til endringsframlegga som synes logiske og verkar som
forbetringar, men vil påpeika at minst to røystemottakarar ved mottak av førehandsrøyster, krev ein
ressursauke i valadministrasjonen i høve til før.. Ikkje bruk av konvolutter til førehandsrøystinga
vil på den andre sida krevja mindre ressursar i gjennomføringa av valoppgjeret. Men valstyret kan i
spesielle tilfelle bestemma at ein fortsatt skalbruka konvoluttar.

Alt i alt kan endringsforslaga tilrådast utan merknader.


