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HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM VALG TIL SAMETINGET

Det vises til utkast til forskrift om valg til Sametinget sendt på høring 2. september 2008 fra
Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Bystyrets sekretariat har forståelse for at det foreslås endringer i forskriften for bedre tilpasning
til endringene i Sameloven .  Sekretariatet har samtidig den oppfatning at endringene i hovedsak
foretas for å sikre et raskere valgoppgjør .  De foreslåtte endringene betyr ulikheter i
gjennomføringen av sametingsvalget og andre norske valg. Sekretariatet er noe usikker på hva
endringene kan bety jf .  oppfyllelsen  av §  1 Forskriftens formål,  i forskrift om valg til
Sametinget.

Bystyrets sekretariat viser til tidligere høringsuttalelse fra Oslo valgstyre 19. juni 2007, sak 56,
ny valgordning til Sametinget - høring:

"Oslo valgstyre støtter ikke  utvalgets  forslag  om å innføre ulike ordninger i kommunene basert
på antall manntallsførte i den enkelte  kommune."

Bystyrets sekretariat har følgende forslag til de foreslåtte endringer i forskrift om valg til
Sametinget:

Forslag til ny § 39 a

Bestemmelsen omhandler forslag om skjæringstidspunkt for manntallet, da dette har betydning
for i hvilke kommuner det skal holdes valgting til sametingsvalget, og i hvilke kommuner det
kun skal være adgang til å forhåndsstemme.

Departementet foreslår at manntallet fra forrige sametingsvalg legges til grunn, alternativt
manntallet fra 30. juni to år før sametingsvalget.

Bystyrets sekretariat viser til Oslo valgstyres behandling av endringsforslag til Sameloven der
valgstyret ønsker likebehandling av alle velgere med hensyn til mulighet til å stemme på
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valgdagen. I tråd med dette er det Bystyrets sekretariats oppfatning at det ved gjennomføring av
lovendringen bør legges til grunn manntallsopplysninger så nært opp til selve valget som mulig.

Bystyrets sekretariat foreslår at skjæringstidspunktet for beregningen av valgmanntallet er det
samme for sametingsvalget som for andre valg.

Til § 40 -  tidspunkt for forhåndsstemmegivning

Det er foreslått endringer i valgloven vedrørende tidlig stemmegivning. Bystyrets sekretariat
forutsetter at Sameloven justeres tilsvarende dersom eventuelle endringer til valgloven vedtas.

Til § 43, 6a og 7-fremgangsmåte  ved stemmegivning

Det foreslås at forsendelse av forhåndsstemmer fra mottaksstedet skal sendes til samevalgstyret
i kommuner med mer enn 30 manntallsførte. I kretser med færre enn 30 i manntallet sendes
forhåndsstemmene opptellingsvalgstyret.

Bystyrets sekretariat har erfaring for at en del stemmer blir feilsendt i forbindelse med
valgoppgjør både til kommunevalg og stortingsvalg. Endringen i forskriften med ulik praksis
for hvor stemmene skal sendes avhengig av antall manntallsførte åpner for flere feilsendinger
enn tidligere. Sekretariatet foreslår at alle stemmer til sametingsvalget sendes ett sted - den
kommunen der velgeren står oppført i manntallet. Kommunen sender den uåpnede stemmen
videre til opptellingsvalgstyret i kretsen.

Til § 56 g Godkjenning  av stemmegivning avgitt på  forhånd

Forslag til endring av forskrift innebærer at stemmer som ikke er mottatt samevalgstyret innen
kl. 20.00 på valgdagen forkastes. Tilsvarende gjelder for stemmer til opptellingsvalgstyret fra
stemmer avgitt i kommuner med færre enn 30 manntallsførte.

Bystyrets sekretariat viser til det som er redegjort for under fremgangsmåte for stemmegivning.
Det er prinsipielt uheldig med ulik fremgangsmåte for ulike kommuner, og dette øker sjansene
for feilsendinger - og med dette forkastelse av stemmer. Alle stemmer bør derfor sendes den
kommunen velgeren er manntallsført i før kl. 20.00 på valgdagen.

Bystyrets sekretariat forutsetter at klokkeslettet endres til kl. 21.00 dersom forslaget til
endringer i valgloven vedtas.

Bruk av stemmeseddelkonvolutt

Stemmeseddelkonvolutt benyttes i dag ved gjennomføring av sametingsvalget av hensyn til å
sikre hemmelige valg også der hvor det er et lite antall stemmeberettigede. Departementet er
usikker på om det er nødvendig med fortsatt bruk av konvolutt når det kun skal være
forhåndstemming i kommuner med færre enn 30 i manntallet.

Kommuner med mer enn 30 manntallsførte har ofte flere valglokaler. I Oslo er det 110
valgkretser og i enkelte av disse kretsene er det kun et fåtall registrerte velgere i Sametingets
valgmanntall. 12005 ble det i enkelte valgkretser i Oslo mottatt kun en stemme på valgdagen.

2



I

Av hensyn til at det ved enkelte stemmemottak fortsatt vil avgis få stemmer, og at det derfor
kan være vanskelig å opprettholde kravet om hemmelige valg bør stemmeseddelkonvolutten
beholdes.

Med vennlig hilsen

`ll
Asbjø#n Ausland
assisterende  direktør

vvi
Mina

spesialkonsulent
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