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Høring  -  forslag endringer i valgloven og valgforskriften

Vi viser til mottatt høringsnotat vedr forslag til endring i valgloven og valgforskriften.

Lillesand kommune har i møte med valgstyret den 7.  oktober 2014 vedtatt å støtte forslaget
om at departementet overtar ansvaret for produksjon og utsendelse av valgkort, herunder at
forskriftshjemmelen om valgkort utvides til å omfatte departementets myndighet til å gi
nærmere bestemmelser om valgstyrets plikter i forbindelse med produksjonen og
utsendelsen.  Lillesand kommune var svært fornøyd med prøveordningen ved Stortings- og
sametingsvalget i 2013 hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet var ansvarlig for
produksjon og utsendelse av valgkort.

Vedr.  lovendringen om at kretsendringer skal rapporteres til Kartverket,  har valgstyret i
Lillesand kommune ingen innvendinger.

I høringsnotatet fremmes det også forslag om å fastsette i forskrift at valgstyret plikter å gi
departementet opplysninger om valglokalenes navn, adresse og åpningstid på  valgdagen(e),
samt opplysninger angående kommunens  manntall, som for eksempel rodeinndeling.
Opplysningene skal benyttes i forbindelse med produksjon av valgkort.  I tillegg foreslås det
enkelte forskriftsendringer i regelverket for utforming av stemmesedler.  Dette er  i tråd med
den praksis om ble gjennomført i forbindelse med Stortings-  og sametingsvalget i 2013, og
Lillesand kommune har erfart at  det administrative systemet EVA håndterer  dette på en god
måte.

Departementet tar opp problemstillinger knyttet til for sent innkomne  forhåndsstemmer, men
foreslår ingen konkrete lovendringer i dette høringsnotatet.  Departementets vurdering er at
det ikke bør gjøres endringer i de lovfestede fristene på  nåværende tidspunkt, men at det bør
gjøres endringer i forskrift knyttet til oversendes av forhåndsstemmer.  Departementet ber om
tilbakemeldinger i høringsrunden på denne problemstillingen og de vurderinger som er gjort.

Valgstyret i Lillesand kommune ønsker i forbindelse med denne problemstillingen at frist for
avlegging av forhåndsstemmer flyttes fra fredag til torsdag før valgdagen.  Dette for å sikre at
forhåndsstemmene kommer frem til rett kommune innen fristen.  Lillesand kommune
begrunner dette med at man har mulighet til å gi forhåndsstemme over en lang periode selv
om fristen blir en dag kortere.  En slik endring krever at man gir jevnlig informasjon om
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endringen gjennom hele forhåndsstemmeperioden. Dette alternativet sikrer også eventuelle
problemer som kan oppstå hvis Posten slutter med postomleveringer på lørdager.

Ved å endre fristen for manntallsføring innen kl 21.00 på valgdagen til f.eks påfølgende
tirsdag kl 16.00 kan det endelige valgresultatet, blant annet mandatfordelingen, bli noe utsatt.
Valgstyret mener dette kan skape mye ekstraarbeid for kommunene, og foretrekker  derfor
forslaget om at fristen flyttes til torsdag før valgdagen.
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