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Hørin  -  Sametin  sval et - forskrift om val  til Sametin et

Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling.
Følgende har vært medsaksbehandlere:

Vedlegg:
Høringsbrev fra arbeids- og inkluderingsdepartementet, datert 02.09.2008 med forslag til ny forskrift.
(ikke trykket)
Kan leses på departementets nettside www.re 'erin en.no/aid/dok/hoerin er.

Sammendrag:
Utkast til ny forskrift om valg til Sametinget er sendt ut på høring, med høringsfrist 17. november 2008.
Hele forskriften er gjennomgått, og gjort mer omfattende. I forhold til kommunens arbeid med
Sametingsvalget er det spesielt de foreslåtte endringene i § 17 og 39A som har betydning for
valgavviklingen. I henhold til § 17: I kommuner med færre en 30 manntallsførte fungerer valgstyret som
samevalgstyre. I henhold til § 39 A skal velgere som er manntallsført i kommuner med færre enn 30
manntallsførte bare avgi stemme på forhånd, jf sameloven § 2-3. For å avgjøre hvilke kommuner dette
skal gjelde for, skal Sametingsvalgets valgmanntall ved forrige sametingsvalg legges til grunn.

Utredning:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i brev av 02.09.2008 sendt utkast til ny forskrift om valg til
Sametinget på høring. Høringsfristen er satt til 17. november 2008.

Stortinget vedtok våren 2008 endringer i sameloven. De vedtatte endringene i sameloven går i hovedsak
ut på at det blir ny inndeling av valgkretsene, ved at dagens 13 kretser slås sammen til 7. I kommuner
med færre enn 30 manntallsførte vil det etter lovendringen kun være adgang til å avlegge forhåndsstemme
ved sametingsvalget. Dette vil da gjelde Sarpsborg kommune, som ved Sametingsvalget i 2005 hadde 14
manntallsførte. Ordningen med utjevningsmandater er opphevet og begrepet samemanntallet er erstattet
med "Sametingets valgmanntall". Endringene i valgordningen for Sametinget forutsetter endringen i
forskriften om valg til Sametinget.

Hele forskriften om valg til Sametinget har vært gjennomgått . Av de  viktigste endringsforslagene nevnes:



- Skille mellom kommuner som har 30 eller flere og de som har færre enn 30 personer innført i -
valgmanntallet: Det foreslås i forskriftens § 17 at de kommuner som har mindre enn 30 personer skal
valgstyret også være samevalgstyre.

- Skjæringstidspunkt for antall manntallsførte  (ny § 39 A). Formålet med denne endringen i forskriften
er å sikre et raskere valgoppgjør .  Forslaget er en følge av endringen i sameloven  §  2-3 tredje ledd, om
at det i kommuner med færre enn 30 manntallsførte,  kun skal være mulig å forhåndsstemme. I denne
sammenheng er det nødvendig å forskriftsfeste hvilket tidspunkt som skal legges til grunn som
skjæringstidspunkt for manntallet ,  da dette har betydning for i hvilke kommuner det skal holdes
valgting til sametingsvalg og i hvilke kommuner det kun skal være adgang til å avlegge
forhåndsstemme .  Departementet foreslår at valgmanntallet fra det forrige valget til Sameting legges
til grunn. Departementet ber også høringsinstansene vurdere andre alternativ,  f.eks. at valgmanntallet
pr. 30 .  juni to år før sametinget avholdes legges til grunn.
Endringene som er nevnt over betyr i praksis at kommuner med færre enn 30 i manntallet ikke skal
legge til rette for eller motta stemmer til sametinget på valgdagen .  Kommunens oppgave blir å legge
til rette for forhåndsstemmegivning.

Av andre endringer nevnes, men ikke kommenteres:
- velgernes adgang til å endre på stemmeseddelen - § 36 og § 39
- ansvar for opptelling og valgoppgjør i valgkretsene - §62
- forsendelse av stemmegivninger, valgkort, protokoll m.v. - § 63
- endelig opptelling - § 66
- ansvar for utleverte manntallslister - § 12 (4).

Merknader:
De foreslåtte endringer i forskrift om valg til Sametinget, og da spesielt § 17 og 39A, anses som svært
positivt i en kommune med så få manntallsførte. Når det gjelder hvilket tidspunkt som bør legges til
grunn som skjæringstidspunkt for beregning av valgmanntall, anbefales at sametingets valgmanntall ved
forrige sametingsvalg legges til grunn. Da vet man fra valg til valg på hvilken måte valget skal
organiseres.

Miljømessige konsekvenser:
Ingen av betydning.

Økonomiske konsekvenser:
Endringen i sameloven og foreslag til ny forskrift om valg til Sametinget vil bety litt redusert
papirforbruk og noen administrative ressurser.

Rådmannens innstilling:
Sarpsborg kommune slutter seg til foreslåtte endringer i forskrift om valg til Sametinget, og støtter
spesielt forslag i § 39 A om at Sametingets valgmanntall fra forrige sametingsvalg legges til grunn for
hvilke kommuner som bare kan avgi stemme på forhånd.

Behandling i Formannskapet 09.10.2008
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Trond Kasbo (H)

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig  vedtatt.
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Formannskapets  vedtak:

Sarpsborg kommune slutter seg til foreslåtte endringer i forskrift om valg til Sametinget, og støtter
spesielt forslag i § 39 A om at Sametingets valgmanntall fra forrige sametingsvalg legges til grunn for
hvilke kommuner som bare kan avgi stemme på forhånd.

Rett utskrift

Dato: 10.10.2 8

ilde Øi ang
Formannskapssekretær

Saken oversendes saksbehandler for ekspedering / oppfølging.
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