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Svar - Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften  

 

 

I formannskapets møte 26.06.2012 ble følgende høringsuttalelse vedtatt: 

 

Trondheim kommune støtter de foreslåtte endringene i valgloven og valgforskriften med følgende 
begrunnelse: 
 
Statlig ansvar for manntall 
Manntallet er grunnlaget for deltakelse i valget. Det bør derfor være under full offentlig kontroll. 
Statlig ansvar sikrer et korrekt manntall over hele landet.   
 
Frysdato for endring 
En felles frysdato vil hindre at kommunene opererer med ulike manntall på valgdagen. Lørdag før 
valgdagen er det naturlige tidspunkt. Da foregår det ingen stemmegivning.  
 
Foreløpig manntall 2. januar 
Denne endringen vil tilfredsstille behovet for et manntall til bruk ved godkjenning av listeforslag. 
Forslaget støttes i påvente av et permanent manntall. 
 
Forskriftshjemmelen rundt manntallsføringen utvides 
Forslaget anses som en nødvendig utvidelse som følge av at departementet overtar et større 
ansvar for manntall. 
 
Valglokalenes egnethet og tilgjengelighet 
Endringsforslaget fastslår med enda større tydelighet det som er målsettingen også i dag. 
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Nye regler for forhåndsstemmegivning for velgere som stemmer i egen kommune 
Den foreslåtte endringen tilfredsstiller i større grad prinsippet om hemmelig valg. Ved at 
gjeldende regler sendes velgerens stemme sammen med valgkortet, noe som i teorien gjør det 
mulig å finne ut hva den enkelte velgeren har stemt. Dette vil riktignok ikke skje når prosedyrene 
følges. Likevel kan vi oppleve at velgere reagerer på dette. Valget er avhengig av stor tillit i 
befolkningen, og dette forslaget vil kunne bidra til at tilliten opprettholdes. 
 
Forslaget vil bety mindre manuelt arbeid for valgfunksjonærene, noe som både sparer arbeid og 
reduserer mulighetene for feil. Det vil også være enklere å forklare framgangsmåten for velgerne 
når det gjøres på samme måten ved forhåndsstemming og valgting.  
 
Minst to stemmemottakere skal være tilstede ved mottak av forhåndsstemmer  
Dette er en regel som Trondheim kommune allerede har innført som praksis. Med de nye reglene 
for forhåndsstemming bør det være selvsagt at det skal være to stemmemottakere. 
 
Krav til utformingen av stemmesedler ved stortingsvalg 
Ved valg er det generelt ønskelig med størst mulig grad av universell utforming. Det gjelder også 
stemmesedler.  Videre er det en stor fordel med standardisering når stemmesedlene skal telles 
maskinelt. 
 
Endringen gjelder i denne omgang for stortingsvalg. Med våre 67 bystyrerepresentanter har 
Trondheim kommune et stort antall kandidater på listene. Vi er åpne for en dialog med 
departementet når det gjelder utforming av stemmesedler ved kommunestyrevalg. 
 
Forlengelse av forhåndsstemmeperioden 
Formannskapet i Trondheim ber om at departementet vurderer endringer i loven for å kunne 
utvide perioden for forhåndsstemmegivning frem til siste søndag før valgdagen. Siste lørdag og 
søndag kan begrenses til forhåndsstemmegivning i egen kommune.  
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