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Melding om vedtak  -  Høring: Forslag til endringer i valgloven og
valgforskriften

Lenvik kommunestyre behandlet i møte 11.09.2014 sak 88/14. Følgende vedtak
ble fattet:

Kommunestyrets vedtak  (enstemmig):

Lenvik kommune gir slik uttalelse til høringsnotatet fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet datert 3.7. vedr. evaluering av valget 2013 og
forslag til endringer i valgloven og valgforskriften:

Viser til utredningen og det er positivt å registrere at det nå igjen gis
anledning for at de kommunene som ønsker det kan scanne
stemmesedlene under valgoppgjøret

I og med at staten har overtatt ansvaret for det valgadministrative systemet
er det naturlig at dette også reguleres på en slik måte at dette blir en
forutsigbar del av valggjennomføringen.

Lenvik kommune støtter ikke forslaget om at ansvaret for utsending av
valgkort overføres til departermentet.
Som alternativ bes det om at det utredes regionale løsninger i tråd med
tidligere forslag om etablering av regionale valgenheter.

Forsøket med elektronisk avkryssing i manntallet og forenklet
fremgangsmåte for mottak av fremmede stemmer bes innført som en fast
ordning fra og med valget 2017.

Det vises til fullmaktskomiteens merknader som gjelder for sent innkomne
forhåndsstemmer og støtter forslaget om å endre fristen for mottak av
forhåndsstemmen til tirsdag kl.16:00. Tidspunktene for å avgi
forhåndsstemmer bør ikke endres.
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Det er viktig å tilrettelegge valgordningen på en slik måte at flest mulig av
stemmene kan telles med under valgoppgjøret. Ved kommunevalget kan
det være svært små marginer,  og bl.a.  av den grunn er det viktig at
stemmer som er avgitt innenfor de fastsatte tidspunkter når frem til valstyret
og kan telles med under valgoppgjøret.

De foreslåtte endringer i valgloven og valgforskriften støttes.

Med hilsen

arriet ssen
konsule

Kopi til:
Politiske partier/grupper i Lenvik
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