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HØRING - FORSLAG ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN

Vi viser til Deres brev av 03.07.2014.

Stavanger formannskap fattet følgende vedtak i sitt møte 21.08.14 i sak 172/14:

«Stavanger kommune slutter seg til departementets forslag til endringer i valgloven og
valgforskriften. Stavanger kommune slutter seg også til departementets forslag om
standardisering av utformingen av stemmesedler.

Stavanger kommune vil anbefale at fristen for sent innkomne stemmesedler framskyves av
hensyn til et raskt og effektivt valgoppgjør.»

Rådmannen kommentarer i saken om departementets forsiag til endringer i lov og forskrift
og andre bestemmelser lød som følger:

«Departementets forslag til endringer i valgloven og valgforskriften er sett fra rådmannens
side kurante og fornuftige. Rådmannen hilser også departementets opplegg for
standardisering av stemmesedler velkommen.

Departementet ber om kommentarer når det gjelder regelverket for sent innkomne
forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer som skal kunne godkjennes og telles med i
valgoppgjøret, må være valgstyret i hende valgdagen kl. 21.00. Frist for å avgi
forhåndsstemme innenlands er siste fredag før valget. Spørsmålet om forhåndsstemmer
som kom inn altfor sent, og dermed ble forkastet, fikk mye oppmerksomhet ved
behandlingen i Stortingets fullmaktskomite. Departementet skisserer to alternativer til
gjeldende opplegg. Det ene alternativet er å framskyve fristen for å avgi forhåndsstemme
utenfor egen kommune, for eksempel til siste torsdag før valget. Det andre alternativet er å
utsette fristen for når forhåndsstemmen skal være valgstyret i hende til etter valget, for
eksempel tirsdagen dagen etter valget kl. 16.00.

Hensynet til effektivitet i gjennomføring og opptelling etter valget tilsier at fristen for å avgi
forhåndsstemmer utenfor egen kommune framskyves. Hensynet til at flest mulig får avgitt

Postadresse Telefon 04005
Pb. 8001, 4068 Stavanger postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no
Besøksadresse www.stavanger.kommune.no
Øvre Kleivegate 15 Org.nr. NO 964 965 226



stemme så tett opp til valget som mulig, tilsier at gjeldende ordning blir opprettholdt.
Rådmannen vil sterkt gå imot en utsettelse av fristen for når en forhåndsstemme skal være
valgadministrasjonen i hende da dette vil utsette valgoppgjøret og skape økt stress i en
allerede presset arbeidssituasjon. Størst problemer vil dette kunne medføre for
opptellingen etter kommunestyrevalg der velgerne ut fra gjeldende lowerk kan foreta
betydelige endringer på og mellom lister. Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale
at fristen framskyves.»

Med hilsen

Inger Østensjø Jarl Harry Gjedrem
rådmann saksbehandler
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