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Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften 

Vi viser til mottatt høringsbrev av 3. juli 2014. Oppland fylkeskommune har følgende kommentarer: 

 

1. Endring av ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort: 

Oppland fylkeskommune mener det er riktig at det er departementet som overtar ansvaret 

for produksjon og utsendelse av valgkortene. Dette sparer kommunene for mye arbeid. Det 

må imidlertid stilles krav til at opplysningene i EVA, som skal framkomme på valgkortet, er 

kvalitetssikret og riktige. I henhold til tilbakemeldinger vi har mottatt, kom mange valgkort 

ved stortingsvalget 2013 i retur; blant annet på grunn av at mottaker hadde 

postboksadresse.  

 

2. Forskriftsfesting av utforming av stemmesedler: 

Ved produksjon av stemmesedler med mer enn hhv 41 og 55 kandidater, og med to falser, er 

det viktig at disse blir testet grundig i skannerne! 

 

3. For sent innkomne forhåndsstemmer: 

Før det eventuelt blir en lovendring, er vi av den oppfatning at endringer av de praktiske 

rutinene for innsending av forhåndsstemmer kan være nødvendig og nyttig. 

 Presisering av at dette skal sendes som A-post. 

 Forslag om daglig oversending de to siste ukene før valget er viktig. 

 Det bør produseres egen forsendelseskonvolutt som SKAL benyttes – NB!!! Gamle 

konvolutter fra tidligere valg MÅ makuleres. Store kommuner hevder at de ikke har 

kapasitet til å legge sedlene i omslagskonvolutt. Kan det være til hjelp om det 

eksempelvis er konvolutter som er tilpasset valgkortet; hvor en kan dra av en «flik» 

for å få rett adresse? Eventuelt at det på valgkortet er en klistrelapp med 

mottakerkommunens adresse; som lett kan tas av og settes på en 

ekspedisjonskonvolutt? Disse konvoluttene bør være i en farge som er lett 

gjenkjennbare for posten, for eksempel oransje som det andre valgmateriellet 

departementet produserer. 
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(Oppland opplevde under stortingsvalget i 2013 at mange fikk sin egen 

stemmeseddel levert hjem i egen postkasse). 

 Posten må være bemannet lørdag før valget. 

 Forhåndsstemmingen må avsluttes slik at flest mulig av sedlene blir sendt med 

posten fredag før valget. 

 Det MÅ presiseres at forhåndsstemmene skal sendes til valgstyret i kommunen. 

 

Vi tillater oss også å presisere behovet for en grundigere opplæring av valgfunksjonærer. 

Opplæringen må bestå av et minimumskrav. Hva med avkrysningsskjema for hva som er 

gjennomgått? Eller kan akkreditering være et alternativ? 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Berit Johannessen 

rådgiver 

   
 
 

    
 

 

 


