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Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften 
 

 

KS støtter departementets forslag til endringer i valgloven og valgforskriften. Dog vil KS bemerke at det 

foreslåtte uttrekket av kommunenes rammetilskudd på 18 millioner i forbindelse med overføringen av 

ansvaret for produksjon og distribusjon av valgkort, synes noe svakt fundert. Det baseres ene og alene på 

erfaringene fra valget i 2013. Forenklingen for kommunene vil i hovedsak bestå i at de slipper å produsere 

og distribuere valgkortene. Ut over det vil de ha de samme pliktene.  KS ber derfor departementet om å 

vente med et uttrekk til man har bedre erfaringstall, for eksempel etter valget i 2015. I denne 

sammenhengen vil det også være naturlig å vurdere merkostnadene for kommunene ved å forskriftsfeste 

utformingen av stemmesedlene. 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på å endre fristen for når en stemme må være valgstyret i 

hende fra valgdagen klokken 21.00 til for eksempel tirsdag klokken 16.00. KS vurderer at dette er et 

forslag som departementet bør gå videre med, selv om det forsinker det endelige valgoppgjøret noe. Det 

vil ikke under noen omstendigheter være snakk om veldig mange stemmer, men det kan være et viktig 

bidrag til å få ned antall forkastede stemmer. 
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                                                                                                         Dag-Henrik Sandbakken 
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