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Høringsnotat med forslag til endringer i valgloven
Vi viser til deres brev til kommunene, datert 20.06.06 ang ovennevnte.
Fosen Regionråd er et samarbeidsorgan for 8 kommuner på Fosen. Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,
Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik og Mosvik i Nord-Trøndelag.

Styret i Fosen Regionråd består av ordførerne fra de 8 medlemskommunene.
Styret i Fosen Regionråd behandlet på sitt møte den 7. september ovennevnte sak og besluttet
enstemmig å sende følgende uttalelse, på vegne av medlemkommunene:

Uttalelse ang endring i valgloven:
A. Forslag til endringer i valgloven:
1. Som et mobiliserings- og effektiviseringstiltak, og ikke minst av likhetsmessige årsaker, er
forslaget om obligatorisk utsendelse av valgkort positivt. Selv om kostnadene for den
enkelte kommune ikke synes store, gjør de likevel et betydelig inngrep i valgbudsjettene.
Det bør derfor følge midler med en slik endring, alternativt bør den i sin helhet bekostes av
departementet slik som stemmeseddelkonvoluttene. Bestilling og utsending av valgkort bør
i alle fall administreres av departementet dersom skjæringsfristen for manntall utsettes en
måned, slik at leverandør har bare en kunde å forholde seg til, de knappe tidsrammene tatt i
betraktning.
2. Tidligere avslutning av forhåndsstemmeperioden er et akseptabelt forslag, men det må
annonseres godt, da vi erfaringsmessig har mange forhåndsstemmegivninger siste fredag før
valget.
3. Forkortelse av fristen for å avgi ambulerende stemmegivning tilsvarende
forhåndsstemmeperioden synes naturlig, selv om de fleste som avgir slik stemme er
tilhørende den kommunen de avgir stemme i.
4. Forkortelsen av fristen for forhåndsstemmegivningen og ambulerende stemmegivning
oppfattes som et tilbakeskritt.
5. Selv om begrunnelsen for å forlenge fristen for mottak av forhåndsstemmer med et døgn er
god, forsinker det valgoppgjøret i den enkelte kommune betydelig. Effekten av tiltaket i
pkt. 2 må derfor utprøves før denne fristen forlenges. Det må i stedet stilles krav til at
forhåndsstemmegivninger skal videresendes som A-post og merkes godt, alternativt
videresendes i spesielle konvolutter eller direkte i omslagskonvo-luttene, som jo vanligvis
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er godt synlige. Posten bør da kunne bestrebe seg på at slik post kommer fram til mottaker
senest mandag, da det ligger godt innenfor deres marginer for slik forsendelse.
Endringer i kravet til legitimasjon er egentlig en stadfestelse av allerede innarbeidede
rutiner.
Sikkerheten ved elektronisk opptelling synes ivaretatt slik forslaget foreligger.
Sikkerheten ved kontrolltelling synes godt nok ivaretatt slik forslaget foreligger.
Forslaget om at foreløpig opptelling av forhåndsstemmer kan starte søndag, er positivt.

B. Andre tema:
1. Endring av skjæringsdatoen for manntall bør kunne utsettes en måned. Dette under
forutsetning av at det lar seg gjøre å produsere og sende ut valgkort i god tid før
forhåndsstemmingen innenriks starter, og at departementet administrerer bestilling og
utsending av valgkortene.
2. Vi mener at offentliggjøring av meningsmålinger tett opp til valgdagen må unngås.

Med vennlig hilsen
Fosen Regionråd
Vidar Daltveit
daglig leder
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