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Uttalelse ang. forslag til endringer i valgloven 

 

Foreliggende dokumenter: 

- Brev dat. 04.05.12 fra kommunal- og regionaldept. med vedlegg 

Sakens bakgrunn 

Departementet har foreslått en del endringer i valgloven og valgforskriften. Forslagene er gjort 

utfra erfaringer fra siste valg samt innspill fra kommunene/velgere. 

 

Uttalefristen er nå forlenget til 10.09.12. 

 

Endringsforslagene i loven omhandler 3 områder: 

- Manntall 

- Forhåndsstemming 

- Stemmelokaler på valgdagen. 

 

Den foreslåtte endring i forskriftet gjelder utforming av stemmesedler. 

 

Manntall (vl. §2):  

Det foreslås at det er departementet som er ansvarlig for opprettelse og oppdatering av 

manntallet.  Det er også dept. som skal sørge for at alle kommuner har manntall. Manntallet 

oppdateres elektronisk helt frem til sist lørdag før valget.   

Kommunen vil fortsatt ha ansvar for å føre inn evt. stemmeberettigede som har vært bosatt 

lenger enn 10 år i utlandet og som søker om å få stemme. 

 

Forhåndsstemming (vl. §8): 

1. Det er foreslått et krav om at det skal være minst to stemmemottakere ved mottak av 

forhåndsstemmer  

2. Lokalene for stemmemottak må være slik at alle skal kunne ta seg inn i valglokalene 

uten hjelp. 

3. Det foreslås at man innfører samme praksis ved forhåndsstemming som på valgdagen, 

dvs. at kravet om stemmeseddelkonvolutt faller bort.  Stemmeseddel brettes og stemples 

på samme måte som på valgdagen.  Dette er grunnen til forslaget om at to 



stemmemottakere skal være til stede.  Det er likevel krav om stemmeseddelkonvolutt når 

velger er fra en annen kommune eller at man har strømbrudd/problemer med data. 

4. Presisering av at de med behov for hjelp, kan få hjelp fra en av stemmemottakerne i 

stemmeavlukket.  Mottaker har taushetsplikt. 

5. Krav om at urna til forhåndsstemming skal være forseglet. 

 

Stemmelokaler på valgdagen (§9-3): 

1. Det foreslås en likelydende bestemmelse som for forhåndsstemming - Lokalene for 

stemmemottak må være slik at alle skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. 

 

Lovforskrift: 

Det er foreslått at utformingen av stemmeseddelen til Stortingsvalget fastsettes.  Det er 

fylkeskommunen som har ansvar for trykking av disse sedlene. 

 

Vurdering 

Forslaget om endringer ang. ansvaret for manntallet ligger til dept.,  er en oppklaring av ansvar 

og roller som har vært nødvendig.  Tidligere har det vært ulike instanser som hadde ansvaret for 

ulike oppgaver -  opprettelse, ajourhold og leveranse til kommuner.  

 

Forslaget om endringer knyttet til forhåndsstemming er også en positiv utvikling.  Det er en 

fordel at praksisen er tilnærmet lik ved forhåndsstemming og på valgdagen.  Dette sparer også 

bruken/anskaffelse av konvolutter (både de offisielle stemmeseddelkonvolutter og 

omslagskonvoluttene).   

 

Forslag om krav til lokalene er i tråd med prinsippene ved universal utforming.  Det kan på dette 

punktet være nødvendig å endre hvor en del av stemmegivningen i Saltdal skal foregå. 

 

Forsegling av urner på valgdagen var presisert ved siste valg, og det synes like viktig ved 

forhåndsstemmingen.  Dette har Saltdal kommune hatt som fast praksis i lang tid. 

 

Utformingen av stemmesedlene kan bidra til å skape tillit både for velgerne og for de som er 

mottakere hvis man så godt som mulig skjermer innsyn på partivalg. 

Rådmannens innstilling 

Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i Valgloven og valgforskrift uten særskilt 

merknad. 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.08.2012  

Behandling: 

 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i Valgloven og valgforskrift uten særskilt 

merknad. 

 

 


