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1 Innledning  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender herved på høring forslag til endringer 
i forskrift om valg til Sametinget.  

Høringsnotatet vil bli oversatt til samisk og publisert på regjeringen.no sammen med 
bokmålsversjonen. 

Forslagene følger blant annet opp endringene i valgloven som ble vedtatt i Stortinget 13. 
juni 2016. Det er ønskelig at frister og prinsipper som gjelder for stortingsvalg også 
gjelder for sametingsvalget. Det er hensiktsmessig både for velger og valgmyndigheter at 
like tilfeller behandles likt. For å sikre en høy kvalitet på arbeidet i valggjennomføringen, 
er det ønskelig at kommunene forholder seg til et ensartet regelverk i gjennomføringen av 
valg. Endringer som blir gjort i valgloven, bør derfor følges opp med tilsvarende 
endringer i forskrift om valg til Sametinget, i de tilfeller endringene er relevante og 
hensiktsmessige å gjennomføre.  

Departementet har foretatt en gjennomgang av hele forskriften, slik at 
forskriftsbestemmelsene som gjelder alle valg i størst mulig grad blir likelydende med 
ordlyden i valgloven og forskrift om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer 
(valgforskriften). Det er også foretatt enkelte justeringer av ren språklig karakter. Alle 
forslag til endringer er markert i kursiv.   

Departementet viser til at forslag til endringer i forskrift er utarbeidet i dialog med 
Sametinget. Vedlagte forslag til forskriftsendringer sendes på høring i forståelse med 
Sametinget.  

2 For sent innkomne forhåndsstemmer 
Departementet har ved flere tilfeller drøftet om det bør iverksettes tiltak for å redusere 
tallet på for sent innkomne forhåndsstemmer. Problemstillingen dreier seg om at enkelte 
forhåndsstemmer avgitt utenfor velgernes hjemkommuner blir forkastet fordi de 
ankommer valgstyret etter fristen for godkjenning. Departementet understreker at det er 
svært viktig at stemmer som er avgitt av velgeren innen fastsatte frister, blir talt med i 
valgoppgjøret.  

Departementet har iverksatt både lov- og rutineendringer for å sikre at færrest mulig 
forhåndsstemmer blir forkastet. I forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 
ble det forskriftsfestet at forhåndsstemmegivninger skal sendes til velgerens 
hjemkommune hver dag de to siste ukene i forhåndsstemmeperioden. I tillegg ble det 
forskriftsfestet at forhåndsstemmegivningene skal sendes i en egen forsendelseskonvolutt. 
Alle kommuner ble også bedt om å være ekstra påpasselige med rutiner for forsendelse, 
herunder korrekt adressering og å gjøre seg kjent med lokale tidsfrister for postombæring.  

I etterkant av drøftingen som ble gjort før valget i 2015, har problemstillingen endret seg. 
Det er vedtatt en ny postlov som fritar Posten for leveringsplikt på lørdager. Dette 
påvirker forsendelsen av forhåndsstemmer direkte, da det betyr at forhåndsstemmer som 
blir avlagt etter innleveringsfristen fredag før valgdagen, blir liggende i kommunen frem 
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til mandag før de blir sendt ut. Departementet sendte tre forslag på høring, og anbefalte å 
flytte fristen for godkjenning av forhåndsstemmer fra mandag kl. 21 til tirsdag kl. 17. 
Dette gir en ekstra dag til postombæring, som kompenserer for at det ikke lenger blir 
levert post på lørdager. I tillegg ivaretar løsningen den gode tilgjengeligheten velgerne 
tradisjonelt har i Norge til å avlegge stemme. Statistikk viser at en stor andel av velgere 
avlegger forhåndsstemme fredag før valgdagen, og departementet viste til at det er svært 
uheldig å endre frister som påvirker velgerne direkte.  

Stortinget vedtok den 13. juni å flytte fristen for godkjenning av forhåndsstemmer fra 
valgdagen kl. 21 til tirsdag etter valgdagen kl. 17.00. Endringene i postfristene påvirker 
forhåndsstemmegivninger til sametingsvalget på lik linje med andre valg. Det er derfor 
behov for en endring i forskriften § 40 og § 56, slik at bestemmelsene blir i samsvar med 
valgloven § 2-7 (3) og § 10-1 (g).  

 
Det foreslås følgende endringer i § 40 (4): 
 
§ 40. Perioden for forhåndsstemmegivningen. Kunngjøring 
 
(4) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at 
forhåndsstemmegivningen kommer inn til samevalgstyret eller opptellingsvalgstyret innen 
kl. 17 dagen etter valgdagen. 
 
Det foreslås følgende endring i § 56 (1) bokstav g: 
 
§ 56. Godkjenning av stemmegivning avgitt på forhånd 
 
(1) g) stemmegivningen er kommet inn til samevalgstyret innen kl. 17 dagen etter 
valgdagen. 

Stemmegivninger avgitt i kommuner med færre enn 30 manntallsførte må ha kommet inn 
til opptellingsvalgstyret i kretsen innen kl. 17 dagen etter valgdagen. 

 

Departementet iverksatte i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 flere 
tiltak for å sikre at færrest mulig forhåndsstemmegivninger skulle bli forkastet. Forskrift 
om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer § 27 fikk da en tilføyelse om at 
forhåndsstemmegivninger som skal sendes til en annen kommune, skal sendes videre hver 
dag de to siste ukene i forhåndsstemmeperioden. Departementet foreslår at det gjøres 
tilsvarende endring i forskrift om valg til Sametinget.  

Det foreslås følgende tilleggsbestemmelse i § 43: 

§ 43. Fremgangsmåten ved stemmegivningen 

(9) De to siste ukene av forhåndsstemmeperioden skal forhåndsstemmegivningene sendes 
videre til velgerens hjemkommune hver dag. Ved fremsendelsen av omslagskonvoluttene 
skal det benyttes forsendelseskonvolutter. 
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3 Endringer for å sikre harmonisering mellom forskrift om 
valg til Sametinget og forskrift om valg til Stortinget, 
fylkesting og kommunestyrer 

3.1 Krav til listeforslaget - § 28 
§ 28 i forskrift om valg til Sametinget omhandler krav til listeforslaget. Nåværende § 28 (1) 
fastsetter at fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret. Fristen for 
innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortingsvalg er 31. 
mars i valgåret kl. 12¸ jf. valgloven § 6-1 (1).  

Departementet behandlet spørsmålet om nærmere tidsangivelse for når listeforslagene må 
være kommet inn til valgstyret i Prop. 64 L (2010-2011). Departementet trakk her frem at 
det kan være uheldig med en innleveringsfrist som i praksis er kl. 24.00. Dette er utenfor 
arbeidstid, og ingen er til stede for å kontrollere at listeforslaget er levert i tide. Ved 
tvilstilfeller der listeforslag blir avvist som for sent innkommet, er det vanskelig for 
forslagsstiller å dokumentere eksakt tidspunkt for innlevering. Forslaget om å endre 
fristen til kl. 12 31. mars i valgåret ble senere fremsatt i Prop. 52 L. Endringene trådte i 
kraft først ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Departementet anser 
bakgrunnen for endringen som like viktig for valg til Sametinget. 

Det foreslås følgende endring i § 28 (1):  

§ 28. Krav til listeforslaget 

(1) Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12 den 31. mars i valgåret. Listeforslaget 
anses for innlevert når det er kommet inn til Sametinget. Samme parti eller gruppe kan 
bare stille én liste i hver valgkrets. 

3.2 Tilbakekalling av listeforslag - § 31  
§ 31 i forskriften omhandler tilbakekalling av listeforslag. Bestemmelsen sier at fristen for 
å levere erklæring om tilbakekalling av listeforslag er senest 20. april i valgåret. I 
valglovens § 6-5 er fristen satt til kl. 12 den 20. april i valgåret. Som ved § 28 om 
innlevering av listeforslag, ble det i Prop. 64 L (2010-2011) vurdert det til å være 
nødvendig med en nærmere tidsangivelse, slik at valgmyndighetene kan være sikre på at 
et erklæringen er levert i rett tid. I tilfeller der en erklæring er levert etter ordinær 
åpningstid, blir det en vanskelig vurdering for valgmyndighetene. Valgloven § 6-5 ble 
derfor endret til å gjelde fra og med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. 
Departementet vurderer også denne endringen av fristen til å angå valg til Sametinget, og 
ønsker å ha like frister til alle valg.  

Det foreslås følgende endring i § 31: 

§ 31. Tilbakekalling av listeforslag 

Et innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må 
være innlevert senest kl. 12 20. april i valgåret. 
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3.3 Stemmesedler med kandidatnavn - § 36 
 
§ 36 i forskriften omhandler krav til stemmesedler med kandidatnavn. Det er behov for en 
opprydning i paragrafen, både språklig og formmessig. En lignende opprydning ble 
foretatt i forskrift om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer i forkant av 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.  

Det foreslås følgende endring i § 36: 

§ 36. Krav til stemmesedler med kandidatnavn 
(3) Ved sametingsvalg skal utsiden av stemmeseddelen ha en farget mønsterside med 
fargekode C35 M0 Y5 K0 og et mørkt mønsterfelt øverst. Utsiden av seddelen skal ha 
veiledningstekst på hvit bunn. Stemmeseddelen skal ha en hvit innside med navn på parti 
eller gruppe og kandidatnavn, og en brettekant med samme mønster og fargekode som 
utsiden. 

(5) Styremerker kan plasseres både på innsiden og utsiden av stemmeseddelen. 

(7) Stemmeseddelen skal inneholde: 

a) Opplysning om hvilket valg stemmeseddelen gjelder for 

b) Overskrift som viser hvilket parti eller gruppe listen utgår fra. Overskriften skal 
trykkes i skriftstørrelse minimum 20 punkt. 

c) Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene som stiller til valg på listen. 
Opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted kan påføres stemmeseddelen. 
Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på 
listen. Dersom slike opplysninger påføres stemmeseddelen, skal dette gjøres for alle 
kandidatene på listen. Stemmesedler som gjelder en fellesliste, kan også påføres 
opplysning om de enkelte kandidatenes tilknytning til de gruppene som står bak 
felleslisten.  

(8) Stemmeseddelens utside skal se slik ut: 
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Stemmeseddelens utside (mønsterside) skal se slik ut: 
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3.4   Perioden for forhåndsstemmegivningen. Kunngjøring - § 40 
§ 40 i forskriften omhandler i hvilken periode velgerne kan avlegge stemme. 
Bestemmelsens annet ledd er i praksis en gjentakelse av henvisningen til valgloven i 
første ledd. Departementet vurderer en slik dobbeltbestemmelse til å være unødvendig, og 
foreslår dermed å oppheve § 40 annet ledd. § 40 nåværende tredje til åttende ledd blir 
andre til sjuende ledd. Departementet ønsker også å gjøre en presisering i nåværende 
sjuende ledd, slik at den samsvarer med forskrift om valg til Storting, fylkesting og 
kommunestyrer § 24a (2).  

§ 40 blir da som følger:  

(1) Stemmegivningen til sametingsvalget foregår på samme tid som til stortingsvalget, jf. 
valgloven § 8-1. Samevalgstyret kunngjør tid og sted for forhåndsstemmegivningen. 

(2) Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen 
innenriks, herunder på Svalbard og Jan Mayen, og nest siste fredag før valgdagen 
utenriks. For å sikre at forhåndsstemmegivningene kommer frem i tide, kan 
sysselmannen fastsette at forhåndsstemmegivningen på Svalbard skal avsluttes på et 
tidligere tidspunkt. 

(3) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at 
forhåndsstemmegivningen kommer inn til samevalgstyret eller opptellingsvalgstyret 
innen tirsdag etter valgdagen kl. 17. 

(4) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke 
kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende 
seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 
10. august i valgåret. 

(5) Valgstyret plikter å tilrettelegge for at velgere som henvender seg til kommunen i 
perioden 1. juli til 9. august får avgitt stemme. 

(6) Valgstyret angir sted for slik stemmegivning. Valgstyret bør, så langt det lar seg 
gjøre, ta hensyn til velgers ønske med hensyn til tidspunkt for stemmegivning. 

(7) Valgloven og valgforskriftens regler for forhåndsstemmer gjelder tilsvarende. 

3.5 Fremgangsmåten ved forhåndsstemmegivningen - § 43 
I henhold til § 43 i forskriften, skal velgere som ikke har stemmerett i valgkretsen, få 
utlevert en blank, blå stemmeseddel. Dagens regelverk fastsetter at velgeren selv må 
påføre stemmeseddelen navnet på den valglisten hun eller han ønsker å stemme på.  

Sametinget ønsker selv å produsere en stemmeseddel som lister opp alle partier som stiller 
liste ved valget. Det produseres allerede en slik generell stemmeseddel med punktskrift til 
stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg, som inneholder alle registrerte 
politiske partier. Dette innebærer en endring i rutinen for forhåndsstemmegivning utenfor 
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egen valgkrets. Velgerne skal nå krysse av for det partiet de ønsker å stemme på. Velgere 
som ønsker å stemme på ikke-registrerte partier eller grupper, skal føre på navnet på 
partiet eller gruppen på en slik avkryssingsstemmeseddel.  

Det foreslås følgende endring i § 43: 

(2) Velgere med stemmerett i en annen valgkrets enn der stemme avgis skal få utlevert en 
avkryssingsstemmeseddel med navnene til de registrerte politiske partiene.  

Dette er en gjenspeiling av § 27 (2) i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og 
kommunestyrer. Det vil fremdeles bli produsert blanke, blå stemmesedler til 
sametingsvalget, da disse benyttes av velgere som ønsker å stemme blankt. 

3.6 Oppbevaring, transport og forsegling av valgmateriell - § 54 
§ 54 i forskriften omhandler oppbevaring og transport av valgmateriell. Forskrift om valg 
til Storting, fylkesting og kommunestyrer § 34 omhandler samme tema. Her er regelen om 
at valgmateriellet skal være forseglet natten mellom søndag og mandag, erstattet med en 
generell regel om krav til forsegling i alle tilfeller hvor valgmateriell etterlates uten 
direkte oppsyn av valgmyndighetene. Denne regelen dekker da over tilfellet med 
todagersvalg, i tillegg til at den får med andre tilfelle, for eksempel hvis det tas en pause i 
opptellingen.  

Da prinsippene for oppbevaring, forsegling og transport er identiske for alle valgene som 
gjennomføres i Norge, foreslår departementet å endre § 54 slik at den harmoniserer med 
forskrift om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer § 34.  

Det foreslås følgende endring i § 54: 

§ 54. Oppbevaring og transport av valgmateriell. Forsegling. 
(1) Samevalgstyret skal etablere betryggende rutiner for oppbevaring og transport av 
valgmateriell i alle faser av valggjennomføringen. 
(2) Valgmateriellet skal forsegles dersom det i perioder ikke er under direkte oppsyn av 
valgmyndighetene. Forseglingen skal foretas på en slik måte at ingen får adgang til det 
forseglede materiellet uten at dette etterlater seg tydelige merker. 
(3) All transport av valgmateriell skal foregå på hurtigst betryggende måte og av andre enn 
dem som oppbevarer forseglingsutstyret. 
 

3.7 Flere stemmeseddelkonvolutter eller stemmesedler fra 
samme velger - § 59 

§ 59 i forskriften omhandler tilfeller der det er mottatt flere stemmeseddelkonvolutter eller 
stemmesedler fra samme velger. Bestemmelsen henviser til valgforskriften § 36. Dette 
avviker fra resten av kapittelet, der bestemmelsene står skrevet fullt ut, selv når de ikke er 
særskilte for sametingsvalget. Departementet anser det som mer hensiktsmessig å skrive 
bestemmelsen i § 59 fullt ut, og foreslår derfor følgende endring i § 59: 

§ 59 Flere stemmeseddelkonvolutter eller stemmesedler fra samme velger 
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Dersom en stemmegivning inneholder flere stemmeseddelkonvolutter eller stemmesedler 
uten konvolutt, skal stemmeseddelen eller –sedlene legges ulest ned i én 
stemmeseddelkonvolutt.   

3.8 Tilgang til manntallet og det øvrige materiellet - § 81 
§ 81 i forskriften er utformet på en måte som gjør det noe vanskelig å se hvem som 
egentlig kan få tilgang til valgmanntall og materiell. Departementet foreslår at 
bestemmelsen endres til å være i samsvar med valgloven § 15-3, der første ledd 
omhandler manntallseksemplarer, og annet ledd omhandler valgmateriell. 

Det foreslås følgende endring i § 81: 

§ 81. Tilgang til manntallet og det øvrige materiellet – offentlighet 
 
(1) Om ikke annet følger av bestemmelser i lov eller forskrift, kan tilgang til eller avskrift av 
Sametingets valgmanntall, herunder det som er brukt til avkryssing, bare gis eller utleveres 
a) til offentlig ansatte når det er nødvendig av hensyn til tjenesten, eller 

 
b) til forskere i vitenskapelig øyemed når det foreligger samtykke fra Sametinget, eller  
 
c) til andre når det foreligger samtykke fra Sametinget.  

(2) Tilgang til det øvrige valgmateriellet kan bare gis til forskere i vitenskapelig øyemed og 
etter samtykke fra Sametinget. 
 

3.9 Beregning av frister - § 83 
§ 83 i forskriften omhandler beregninger av frister. Lignende bestemmelse finnes i 
valgloven § 15-5. Valglovens bestemmelser om frister ble endret etter forslag fremsatt i 
Prop. 64 L (2010-2011). Det ble her foreslått å likestille lørdager og helligdager når det 
gjelder beregning av frister. Valgloven § 15-5 presiserer at dersom en frist faller på en 
lørdag eller en helligdag, begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag. 
Begrunnelsen var at det er lite rimelig å kreve at valgmyndighetene er i beredskap en 
lørdag, når samfunnet har utviklet seg til at de fleste offentlige virksomheter har 
lørdagsfri. Lignende endring ble ikke gjort i forskrift om valg til Sametinget. 
Departementet foreslår å endre paragrafen til å harmonisere med fristene for valg til 
Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.  

Det foreslås følgende endring i § 83: 

§ 83. Beregning av frister. Oversittelse 
(1) Hvis en dato som er utgangspunktet for en frist faller på en lørdag eller en helligdag, 
begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag. 
(2) Hvis en dato for avslutningen av en frist faller på en lørdag eller en helligdag, løper 
fristen ut den nærmest påfølgende hverdag. 
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(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende i de tilfeller hvor en dato som er 
det tidligste eller seneste tidspunkt for noen handling etter denne forskriften, faller på en 
lørdag eller en helligdag. 
 

4 Mindre språklige korreksjoner og endringer 
Departementet ønsker å foreta enkelte språklige justeringer i forskriften, uten at dette er 
ment å innebære endringer av materiell karakter. Forskriften ble sist oppdatert i august 
2013, og inneholder derfor enkelte henvisninger som er utdaterte. Departementet ønsker 
også rette opp en skrivefeil i en bestemmelse.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble opprettet 1. januar 2014. Forskriften 
inneholder bestemmelser som referer til nå opphørte Kommunal- og 
regionaldepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.  

Det foreslås følgende endring i § 67 (4): 

§ 67. Protokollering. Fastsetting av formular. 
(4) Departementet fastsetter formularer, der administrative forhold, mottak og behandling av 
stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, valgoppgjør og kontroll skal protokolleres.  
Det foreslås følgende endring i § 85a (1): 

§ 85a. Valgobservasjon 
(1) Departementet kan akkreditere nasjonale og internasjonale valgobservatører fra 
institusjoner eller organisasjoner til å observere gjennomføringen av valg til Sametinget. 
(2) Kommunene har plikt til å ta imot akkrediterte valgobservatører og tilrettelegge for 
valgobservasjon. 
 

Det foreslås følgende endring i § 82:  

§ 82. Taushetsplikt 
(1) Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder tilsvarende ved 
sametingsvalget. 
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5 Høringsinstanser 
 
Departementene 

Kommunene 

Sametinget 

 
Arbeiderpartiet 

Árja 

Ávjovárre Venstre  

Ávjuvárri fastboendes liste  

Ealáhus ja Luondu listtu 

Fremskrittspartiet 

Høyres hovedorganisasjon 

Johttisápmelaččaid listtu 

Nordkalottfolket 

Norgga Sámiid Riikkasearvi 

Samefolkets parti 

Samenes folkeforbund/Sámiid Álbmotlihttu 

Samer Sørpå 

Senterpartiets hovedorganisasjon 

Senterpartiets samepolitiske råd 

Sosialistisk Venstreparti 

Åarjel-Saemiej Gïelh 

 

Institutt for samfunnsforskning 

Nord Universitetet 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter 

Norges miljø- og biovitenskapelige uiversitet 

Norges teknisk-vitenskapelige universitet 

Norsk Institutt for By- og Regionforskning 

Rokkansenteret 

Universitetet i Agder 
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Universitetet i Bergen 

Universitetet i Nordland 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Stavanger 

Universitetet i Tromsø 
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