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SAK 14/3186: FORSLAG ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN -

HØRINGSUTTALELSE FRA ÅLESUND KOMMUNE 

 

I møte 21.10.14 fatta Ålesund valgstyre følgene vedtak: 

 

Ålesund valgstyre gir følgende uttalelse til Høringsnotatet om evaluering av valget i 2013 og 

forslag til endringer i valgloven og valgforskriften: 

Gjennomføring av valg 
Det er positivt at departementet tar større ansvar. Dette gjelder spesielt utvikling og drift av det 

nye valgadministrative systemet EVA som Ålesund brukte som del av et forsøk i 2011 og som 

ble tilgjengelig for alle kommunene i 2013. At departementet tar sterkere ansvar også for 

valgopplæringen er viktig. Gjennomføring av valg må være lik i alle kommuner, blant annet 

fordi velgerne i forhåndsstemmeperioden kan avgi sin stemme i den kommunen de oppholder 

seg. 

 

Endringer av regelverket før valget i 2013 
Endringene var kjærkomne og må for all del ikke bli reversert. Forbudet mot å la 

listekandidater være stemmemottakere innførte Ålesund kommune som en frivillig ordning for 

flere valg siden og før det ble et lovfesta prinsipp. 

 

Forsøksvirksomhet 
Ålesund har ved to valg brukt elektronisk manntall på valgdagen med svært gode erfaringer. 

Våre valgmedarbeidere på stemmestedene vil ikke gå tilbake til papirmanntall. De kommunene 

som mener de har ressurser og gode nok datalinjer for elektronisk manntall må få ta i bruk dette 

etter eget ønske. En slik mulighet bør tas inn i loven allerede nå. 

Forsøket med forenkla framgangsmåte ved mottak av forhåndsstemmer er gjennomført med 

overveiende gode erfaringer. Dette bør også bli en permanent praksis. 

 

Valgstyret er svært oppgitt over at moderniseringsdepartementet avslutter forsøkene med 

elektronisk forhåndsstemmegivning over internett. I følge høringsnotatet er det bare ett 

argument som blir lagt til grunn for dette standpunktet: At det er uenighet i Stortinget  om 

forsøket. Valgstyret vil minne om at det er svært mange saker i Stortinget det er stor uenighet 
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om, og som blir diskutert flere ganger, uten at det fører til at sakene legges vekk. Å stanse 

forsøket nå på grunn av uenighet, er ikke god nok grunn så lenge skepsisen som ble påpekt før 

forsøket ikke har slått til. For å kunne avdekke svakheter og uheldige omstendigheter ved 

internettvalg, er det nødvendig med forsøk over flere valg. 

 

Endringer i valgloven 
Valgstyret er svært glad for at departementet tar ansvaret for produksjon og utsendelse av 

valgkort. Dette sikrer en felles standard for hele landet. De spesielle opplysningene for den 

enkelte kommune blir henta direkte ut fra EVA slik kommunene har registrert dem. Ved statlig 

ansvar slipper kommunene å gjennomføre omfattende anbudsprosesser for trykking og 

utsending av valgkortene. 

 

Endringer i valgforskriften 
Trykke- og papirkvaliteten på stemmesedlene er en kritisk faktor med tanke på skanning. 

Derfor er valgstyret glad for at departementet i egen henvendelse til kommunene melder at det 

vil inngå rammeavtale med et trykkeri som med sikkerhet kan levere sedler i rett kvalitet, og at 

kommunene får anledning til å gjennomføre avrop mot avtalen. Dette vil forenkle prosessen 

med trykking og sikre nødvendig kvalitet. 

Erfaringene fra valgene i 2011 og 2013 tilsier at valgforskriften blir utvida med en egen 

paragraf (§ 19b) om krav til stemmesedler med kandidatnavn ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalg. Valgstyret gir sin støtte til forslaget som er lagt fram i høringsnotatet. 

 

Om for sent innkomne forhåndsstemmer 
Valgstyret er langt på veg enig i departementet sine avveininger omkring tiltak for å motvirke 

at for mange forhåndsstemmegivninger skal komme for sent fram. Departementet konkluderer 

at det i denne omgang ikke bør gjennomføres vesentlige endringer på dette området. Valgstyret 

er enig i dette. 

Det er velgeren som er ansvarlig for å avgi sin forhåndsstemme så tidlig at den med all 

sannsynlighet vil komme fram i rett tid. Så lenge vi må foreta stemmegivning på papir og disse 

må bli sendt til rett kommune på fysisk vis, må vi regne med at dette vil ta tid. Med kort tid 

mellom tidspunktet for stemmegivning og frist for mottak, vil vi måtte påregne at stemmer 

kommer for sent. Valgstyret vil minne departementet om at internettstemmegivning vil være 

det beste tiltaket for å få stemmegivningen fram i rett tid. Internettstemmen kommer fram i 

samme øyeblikk som velgeren trykker på knappen for avgitt stemme. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tore Hals 

bysekretær 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
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