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Ad forslag til endringer i valgloven. 
 
Kommunestyret behandlet  i møte den 10. september sak 81/12 forslag til endringer i valgloven. 
Kommunestyret ga Ordføreren fullmakt til  å avgi uttalelse på kommunens vegne. 
Ordføreren vil påpeke følgende forhold: 
 

1. Tysfjord kommune er positiv til at staten får  ansvaret med etablering og oppdatering av 
mantallet og  likeså at prosedyrene rundt dette endres. 

2. Tysfjord kommune vil anføre  at nye regler knyttet til avgivelse av forhåndsstemme  er en 
skjerping og innstramming i forhold til dagens ordning hvor det er tilstrekkelig med 1 
stemmemottaker. En slik endring vil påføre kommunene ekstra kostnader. 

3. Ordføreren  vil påpeke at valglovens bestemmelser ikke har krav til kjønnskvotering i motsetning 
til valg som foretas etter kommuneloven. Ordføreren viser til Valglovens §7-2   punkt 2 og 3 som 
gir velgeren adgang til å  gi kandidater på stemmeseddelen en personstemme. Tilsvarende kan 
gjøres ved å gi en person fra en annen liste en tilleggstemme. 
Ordførerens erfaring er at kumuleringsreglene virker kjønnsdiskriminerende, da kvinner i liten 
utstrekning blir kumulert. Ordføreren  ber Departementet vurdere endring av regelverket på 
dette punkt slik at utilsiktede effekter ikke oppnås. Ved valgoppgjøret – kommunestyrevalget 
2011 i Tysfjord kommune fikk dette negative virkninger for kvinner som sto på såkalt ”sikker” 
plass og ble degradert til varamannslisten. Ordføreren er kjent med at tilsvarende effekter også 
har funnet sted i andre kommuner. 

 
 
                Mvh. 
 

Tor Asgeir Johansen                                      
                Ordfører                                                            Konrad Sætra 
                                                                                              Rådmann 

 
 
 

Fra: Ante Eriksen  

Sendt: 11. september 2012 11:03 

Til: 'thea.gaulen@krd.dep.no' 
Kopi: Tor Asgeir Johansen; Konrad Sætra 

Emne: Vedr. Høringsuttalelse fra Tysfjord kommune 

 
Høringsuttalelse fra  1850 Tysfjord kommune 



 
Saken ble behandlet i kommunestyret den 10.09.2012. 
Uttalelsen vil bli sendt innen 13.09.2012 
 

Ante Martin Eriksen 
Leder  serviceavd./ 
Formannskapssekretær 
tlf. 75775510 


