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BEBY           /14 
 

Bergen bystyre 

 

Uttalelse fra Bergen kommune- Forslag til endringer i valgloven og valgforskriften 

 

 ELSO ESARK-021-201421078-2 

 

 

Hva saken gjelder:  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 03.07 2014 sendt på høring forslag til 

endringer i valgloven og valgforskriften. Høringsfristen er 31. oktober 2014. 

 

Høringsnotatet inneholder også gjennomgang av evalueringen av stortingsvalget i 2013. Denne følger 

vedlagt.  

 

Forslagene til endringer i lov og forskrift er relativt begrenset og omhandler ny rutine for utsending av 

valgkort, endring av hvem som skal være mottaker av informasjon om endringer i stemmekretser, og 

standardisering av utformingen av stemmeseddelen. Forslagene vurderes som fornuftige, men får en 

praktisk og økonomisk konsekvens for valggjennomføringen i Bergen kommune. 

 

Departementet tar også opp problemet med for sent innkomne forhåndsstemmer, men foreslår ingen 

endring i loven. Departementet ber kommunene vurdere mulige tiltak, og ser på muligheten for å forlenge 

fristen for når kommunene kan godkjenne sent innkomne forhåndsstemmer til kl. 16.00 tirsdag etter 

valgdagen. Forlenging av fristen vil få konsekvenser for når valgoppgjøret vil være klar. 

 

 

Forslag til innstilling til valgstyret: 

 

1. Bergen kommune slutter seg de to forslagene til lovendring: 

a. Produksjon og utsending av valgkort overføres fra kommunene til departementet. 

b. Sentral matrikkelenhet orienteres om endringer i stemmekretsinndeling mot tidligere 

folkeregistermyndigheten. 

 

2. Bergen kommune er positiv til en standardisering av stemmeseddelen, men vil bemerke at en 

endring av høyden på stemmeseddelen kan medføre at blindeskrift på kassetthyllene ikke lenger 

blir synlig. 

 

3. Bergen kommune ber departementet utforme stemmeseddelen til fylkestinget slik at alle fylkesting 

kan bruke en en-falset stemmeseddel (stemmeseddel med to sider). 

 

 

4. For å redusere antallet for sent innkomne forhåndsstemmer, vil Bergen kommune foretrekke å 

avslutte forhåndsstemmingen tidligere fremfor å forlenge fristen for å motta sent innkomne 

forhåndsstemmer til tirsdag etter valget. 

 

5. Bergen kommune er positiv til at valgforskriften setter krav til forsendelsesrutiner for 

forhåndsstemmer. 
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6. Bergen kommune er positiv til å registrere for sent innkomne forhåndsstemmer i valgsystemet. 

 

 

Dato: 15. oktober 2014 

 

 

 

Elin Solberg - saksbehandler 

Roar Kristiansen - bystyredirektør 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 

 

 

Vedlegg: KMD, Høringsnotat  Evaluering av valget i 2013 

   Forslag til endringer i valgloven og valgforskriften 
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Saksutredning: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 03.07 2014 sendt på høring forslag til 

endringer i valgloven og valgforskriften. Høringsfristen er 31. oktober 2014. 

Høringsnotatet inneholder også en gjennomgang av evalueringen av stortingsvalget i 2013. 

Høringsutkastet følger som vedlegg til saken. 

Høringsutkastet foreslår to lovendringer: 

1. Sentral matrikkelenhet (Kartverket) orienteres om endringer i stemmekretsinndeling mot tidligere 

folkeregistermyndigheten. 

2. Produksjon og utsending av valgkort overføres fra kommunen til departementet. 

Bergen kommune er positiv til begge lovforslagene. 

Departementet ber kommunene uttale seg om: 

1. Standardisering av stemmeseddelen – universell utforming. 

2. Tiltak for å redusere antall for sent innkomne forhåndsstemmer: 

a. Forlenge fristen for å motta tilsendte forhåndsstemmer - til tirsdag etter valget. 

b. Avslutte forhåndsstemmegivning tidligere. 

c. Endre valgforskriften slik at det blir krav om å sende forhåndsstemmer hver dag de to siste 

ukene. Alle forhåndsstemmer skal sendes i egen forsendelseskonvolutt til kommunene. 

d. Registrere antall for sent innkomne forhåndsstemmer i EVA for å få oversikt over 

problemet. 

 

Standardisering av stemmeseddelen. 

Bergen kommune er positiv til en standardisering av stemmeseddelen. 

Bergen kommune er likevel kritisk til at høyden på stemmeseddelen økes med 2 cm. Dette kan føre til at 

stemmeseddelkassetter som er i bruk i dag ikke, ikke lenger vil være funksjonelle med blindeskrift. 

Stemmesedlene vil dekke over blindeskriften. 

Bergen kommune må bruke en to-falset stemmeseddel (stemmeseddel med tre sider) ved 

kommunestyrevalget for å få plass til sine 73 (67 + 6) kandidater på listen. En slik seddel er noe dyrere å 

produsere og erfaringer fra 2013-valget viste at det oftere oppsto papirstopp i skanningen med slike 

sedler. 

En-falsede stemmesedler (stemmeseddel med to sider) vil etter forslaget, kun ha plass til 61 kandidater. 

Som eneste fylkeskommune i landet, må Hordaland ha plass til 63 kandidater på listene. Bergen 

kommune ber departementet se på utformingen av stemmeseddelen om det er mulig å få plass til 63 

kandidater på en en-falset stemmeseddel ved å fjerne det blå feltet nederst på innsiden etter kandidat 

nummer 61. 

 

Tiltak for å redusere antall for sent innkomne forhåndsstemmer.  

Sett i lys av at Samferdselsdepartementet vurderer å legge fram forslag om at Posten skal slutte å samle 

inn og distribuere post på lørdager, ser Bergen kommune heller at fristen for å avgi forhåndsstemme 
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avsluttes tidligere enn at fristen for å motta sent innkomne forhåndsstemmer forlenges til kl. 16.00 tirsdag 

etter valget.  Forlengelse av fristen vil forsinke valgoppgjøret. 

Bergen kommune sender allerede forhåndsstemmene i egen forsendelseskonvolutt til andre kommuner, 

og vi er positive til at valgforskriften setter krav til forsendelsesrutiner hver dag de siste to ukene før 

valget. 

Bergen kommune er positiv til at det blir mulig å registrere for sent innkomne forhåndsstemmer i EVA 

(Elektronisk valgadministrativt system) for å få en bedre oversikt over problemet.  
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