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 2010/989 -  20  Ida Holte,  010 15.10.2014 

 
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN 

 
Valgstyret behandlet høringsnotatet i møte 23.09.14 med følgende enstemmig vedtak: 
 

 
Behandling i Driftsstyret - 23.09.2014 : 
I denne saken er driftsstyret Valgstyre og fatter vedtak 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Driftsstyret - 23.09.2014 : 
 

Valgstyret i Mandal støtter departementets forslag til endring av valglov og valgforskrift. 
Valgstyret anbefaler ikke at tidsfrist for å avgi og godkjenne forhåndsstemmer endres. 
 

 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Ida Holte 
sekretær 
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Saksfremstilling 

  
 
SAKSBEHANDLER: 

Ida Holte 

SAKSMAPPE: 

2010/989 

ARKIV: 

010 

UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: 

Driftsstyret 82/14 23.09.2014 

   

 
 
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

* Valgstyret i Mandal støtter departementets forslag til endring av valglov og 
valgforskrift. Valgstyret anbefaler ikke at tidsfrist for å avgi og godkjenne 
forhåndsstemmer endres. 

 
 

 

 
Behandling i Driftsstyret - 23.09.2014 : 

I denne saken er driftsstyret Valgstyre og fatter vedtak 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Driftsstyret - 23.09.2014 : 
 

Valgstyret i Mandal støtter departementets forslag til endring av valglov og 
valgforskrift. Valgstyret anbefaler ikke at tidsfrist for å avgi og godkjenne 
forhåndsstemmer endres. 
 

Utrykte vedlegg: Prop.52 L – Endringer i valgloven (statlig ansvar for manntall, nye 

prosedyrer ved forhåndsstemming 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-52-l-

20122013.html?regj_oss=1&id=709907 
 
 
Bakgrunn: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt ut på høring forslag til 
endringer i valgloven og valgforskriften med høringsfrist 31. oktober.  
Det fremmes forslag til følgende lovendringer: 

 

1. Forslag 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.  

2. Korrigere at kretsendringer skal rapporteres til Kartverket.  
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-52-l-20122013.html?regj_oss=1&id=709907
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-52-l-20122013.html?regj_oss=1&id=709907


  

I høringsnotatet fremmes det også forslag om å fastsette i forskrift at valgstyret plikter å gi 
departementet opplysningene som skal benyttes i forbindelse med produksjon av valgkort.  I 
tillegg foreslås det enkelte forskriftsendringer i regelverket for utforming av stemmesedler. 
 
Ved valget 2013 kom 1653 forhåndsstemmer (hele landet) for sent fram og ble derfor 
forkastet. For å hindre dette, vurderer departementet bl.a. å endre fristen for å avgi og 
godkjenne forhåndsstemmer, og ber om innspill på dette før det tas en endelig beslutning. 
 
Vurdering: 
 
Valgkort 
Ved valget i 2013 sørget departementet for bestilling, utforming, trykking og distribusjon av 
valgkort på vegne av kommunene. Departementet brukte sentrale rammeavtaler ved 
produksjon og distribusjon. Vår erfaring med dette, var udelt positiv. Det fungerte bra, og 
sparte kommunen for arbeid og ansvar.  
Departementet har utviklet valgadministrasjonssystemet EVA som brukes i gjennomføring 
av valg. EVA skal bidra til effektiv og korrekt gjennomføring av valg. Dette systemet har gitt 
departementet større ansvar for valggjennomføringen. At departementet overtar ansvaret for 
produksjon og utsendelse av valgkort og en standardisering av stemmesedler, sees som en 
naturlig del av dette. Mandal har, som forsøkskommune, deltatt i utviklingen av EVA, og 
dermed også vært med å påvirke denne utviklingen. 
 
Tidsfrist forhåndsstemming 
For sent innkomne forhåndsstemmer har ikke vært noe problem i Mandal. Ved de to siste 
valgene (2011 og 2013) har vi mottatt et fåtall, og de har vært utenriksstemmer. Årsaken til 
dette, er nok at Mandal har deltatt i forsøkene med Internett-stemming. Antallet 
forhåndsstemmer har økt betydelig, men mer enn 70% av dem ble i 2013 avgitt på Internett, 
og de stemmene registreres automatisk, uavhengig av posten. Stemming på Internett gjorde 
det mulig å forlenge fristen for forhåndsstemming, ikke forkorte den, som det nå er spørsmål 
om. Vi vil likevel advare mot å endre tidsfristen, og anbefaler heller gode rutiner for 
forsendelse av papir. Hvis fristen for å godkjenne sent innkomne forhåndsstemmer 
forskyves, vil valgresultatet foreligge tilsvarende seinere. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Endring av ansvar for valgkort vil få økonomiske konsekvenser både for kommunene og 
departementet. Det foreslås at kostnadene dekkes av departementet via valgbevilgningen, 
og at disse midlene trekkes i rammetilskuddet til kommunene. Det anbefales at besparelsen 
dekkes inn over to år. 
Forslaget om krav til utforming av stemmesedler vil få mindre økonomiske konsekvenser. 
Produksjon av ny stemmeseddel kan bli noe dyrere, men er ifølge departementet vanskelig 
å stipulere.  
 

Konsekvenser for barn og unge: ingen 
 
Konklusjon: 
Rådmannen støtter departementets forslag til endring av valgloven som gjelder utsendelse 
av valgkort, valgstyrets rapportering av kretsinndeling til Kartverket. 
Videre støtter rådmannen departementets forslag til endring av valgforskriften som gjelder 
krav til stemmesedler og valgstyrets informasjonsplikt til valgkortene. Rådmannen anbefaler 
ikke at tidsfrist for å avgi og godkjenne forhåndsstemmer endres. 
 
 
Mandal, 09.09.2014 
 
 
 

Knut Sæther, rådmann 
 
       



  

        Irene Lunde, 
kommunalsjef 
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