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HØRING - FORSLAG ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN 

 

Formannskapet  behandlet  i møte 17.10.2014 sak 118/14 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

Valgkort 

Vefsn kommune har ingen merknader til at staten overtar ansvaret for utsendelse av valgkort. 

Vefsn kommune har heller ingen merknader til at forskriften endres slik at kommunene for 

plikt til å innrapportere nødvendige data til departementet. 

 

Utforming av stemmeseddel 

Vefsn kommune ser positivt på at stemmeseddelen blir standardisert, men vil samtidig påpeke 

at internettstemming er det svært godt alternativ i forhold til universell utforming. 

 

For sent innkomne forhåndsstemmer 

Vefsn kommune mener at det beste virkemidlet for å hindre at forhåndsstemmer kommer for 

sent fram, er internettstemming. Alle stemmene som ble avgitt via internett både i 2011 og 

2013 kom fram i rett tid. Ved internettstemming er det også anledning til å stemme nærmere 

opp til valget. Det gjelder spesielt for nordmenn i utlandet. 

 

Å endre fristen for å avgi forhåndsstemme på papir er et svært dårlig forslag. Selv i dag 

kommer det folk fysisk på rådhuset på lørdag før valget og ønsker å stemme. Vi hadde også 

flere som trodde de kunne stemme elektronisk både lørdag og søndag. Å nå fram med 

informasjon til de som trenger det, er krevende. De som ikke trenger den der og da, tar ikke 

informasjonen til seg, og når de plutselig har bruk for den, så vil det være for sent for noen av 

dem.  

 

Det er flott at riksvalgstyret har fokus på at alle stemmer som blir avgitt til rett tid, skal telles. 

Men, vi savner også et fokus på tilgjengelighet og muligheten for å avgi stemme. For mange 

som er utenriks så er det langt å reise for å få avgitt stemme (selv om brevstemme er et 

alternativ). Og fristen er over en uke før valget. Innenriks er det mange som stemmer siste 



fredagen før valget, og det er faktisk også en del mennesker som ønsker å stemme på lørdag til 

egen kommune. 

 

Det å flytte fristen fram fra fredag til torsdag vil gjøre at avgitte stemmer blir talt, men vil føre 

til at langt flere stemmer ikke blir talt fordi de ikke fikk avgitt stemme i rett tid. 

 

Når det gjelder å telle dem som kommer i posten på tirsdag så vil dette føre til et senere 

valgoppgjør. Dette er ikke heldig. Den beste løsningen er at velgerne gis mulighet for å 

stemme via internett. Flere og flere løsninger blir elektroniske. KMD har i sitt høringsnotat 

lansert muligheten for å sende valgkort elektronisk. De har også vært ute i media i forhold til å 

sende post elektronisk til innbyggerne via digipost. Det er da lite logisk at stemming via 

internett stanses. 

Dersom KMD ønsker å forskriftsfeste rutiner for forsendelse av forhåndsstemmer så har ikke 

Vefsn kommune merknader til dette, utover at kommunene kan ikke bli pålagt større utgifter 

ved forslag om f.eks. ekspresspost eller bud. 

 

I tillegg ønsker Vefsn kommune å uttale følgende: 

Når det gjelder tilgjengelighet er internettstemming viktig. Denne muligheten gir økt 

tilgjengelighet både for de som ikke oppholder seg i heimkommunen, og for spesielle grupper 

som f.eks. blinde og svaksynte. 

 

Vefsn kommune er bekymret for valgoppslutningen når muligheten for å stemme via internett 

nå er fjernet. Vi er videre bekymret for at antall forkastinger både av stemmegivninger og 

stemmesedler nå vil øke igjen av samme grunn. Det er et demokratisk problem. 

 

Vefsn kommune støtter riksvalgstyret i at opplæring av alle valgmedarbeidere er viktig. Både i 

forhold til rutiner, regelverk og praktisk valggjennomføring. Det er viktig at KMD legger til 

rette for at kommunene kan lære opp sine medarbeidere ved f.eks. å lage kursopplegg, eller 

tilgjengeliggjøre kursopplegg kommuner har laget. 

 

Vefsn kommune er glad for at reglene rundt mottak av stemmer på papir er blitt likedan, enten 

du stemmer i egen kommune på forhånd, på valgting i egen krets eller avgir fremmedsstemme. 

Dette gjør velgerne trygge i valghandlingen og på at det er hemmelig valg. 

 

Videre er Vefsn kommune opptatt av at partiene kan få samme service som før i forhold til 

manntall og manntallsuttrekk. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Jann-Arne Løvdahl 

ordfører 

 

 


