
Fra: Frode Elias Synnes <Frode.Elias.Synnes@sula.kommune.no> 
Sendt: 6. januar 2021 12:48 
Til: Postmottak KMD 
Emne: KDL - Forsinket høringssvar: NOU 2020:6 - Frie og hemmlige valg - ny 

valglov 
 
Godt nytt år! 
 
Beklager, men pga sykdom rakk jeg dessverre ikke sende inn høringssvar fra Sula kommune på 
nemnte høring innen frist 31.12.20. Etter besøk på nettsiden til høringen, ser jeg at det ikke lenger er 
mulig å sende inn høringssvar. Jeg håper derfor, gitt denne bakgrunn, at det vil være mulig å sende 
vårt høringssvar som e-post. 
 
Høringen ble behandlet av Sula kommunestyre 16.12.20, og et enstemmig kommunestyre gjorde slikt 
vedtak: 
 

 
 
 
Rådmannen sine vurderinger var som følger: 
 

A. Ref. kap 17.6.4: Eit fleirtal føreslår at vallokala som tek imot førehandsstemmer skal stenge 
kl 1800 fredagen før valet. Eit mindretal ønskjer laurdag, ref kap 17.6.4. Å stenge 
førehandsrøystinga kl. 1800 fredagen går greit dersom det blir same eller tilsvarande ordning 
som sist val for innhenting av førehandsstemmer som skal bli sendt. Då henta posten desse 
etter stengetid og dei vart distribuert til mottakarkommunane via sentral terminal på 
Austlandet slik at desse kom ut til kommunane innan siste frist.  
 

B. Ref. kap 15.6.3: Fleirtalet meiner at innbyggarane må legitimere seg for å kunne stemme, 
bl.a. for å unngå risiko for valfusk, ref kap 15.6.3. Rådmannen meiner at innbyggarane bør 



legitimere seg slik vi veit vi har med rett person å gjere. Det er også greit med tanke på å få 
registrert inn rett person i valsystemet. 

 
C. Etter vallova §8-1 femte ledd må minst to stemmemottakarar ta imot ordinære 

førehandsstemmer. Valperioden startar 10.08. og går fram til valdagen 13. september. 
Rådmannen peiker på at å vere to stemmemottakarar fordrar ekstra ressursbruk i avdelinga, 
men av erfaring ser vi at det er bra mtp. at alt blir gjort riktig i høve informasjon til veljer, 
registrering i valsystemet og stemmemottak. Vi ser også at vi har utvikla gode rutiner og 
kompetanse på dette over tid, slik at dette går greitt. Kommuneleiinga er inneforstått med at 
i valperioden med ekstra arbeid, kan ordinære saker ta litt lengre tid å behandle enn vanleg. 
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