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Forslag til endringer i valgloven - høringsuttalelse
Det vises til Deresbrev av 20.06.d.å.vedrørendeovennevntesak. Det vises også til
telefonsamtale med Steinar Dalbakk den 01.09.d.å. i forbindelse med å få utsatt dato for
høringsfristen på grunn av sykdom hos saksbehandler.
Høringsuttalelsen var til behandling i kommunestyret 19.10.d.å. og Fredrikstad kommune
avgir-følgende uttatetse:

1. Utsendelseav valgkortbør innføressom en obligatoriskordningfor alle kommuner.
Kommunen bør ha ansvaret for produksjon og utsendelse, mens staten bør ha det
økonomiske ansvaret.

2. Fredrikstadkommunestøtterforslagetom at forhåndsstemmeperioden
avsluttessiste
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

torsdag før valgdagen (innenriks) og fredag en uke før valgdagen (utenriks).
For velgere på sykehus, bør fristen for å kunne avgi forhåndsstemme settes til fredag
før valgdagen innen kl. 15.00.
Fredrikstad kommune støtter forslaget om å utsette fristen for når forhåndsstemmegivningene må ha kommet frem, til tirsdag kl. 20.00
Forslaget om at ukjente stemmemottakere skal legitimere seg, støttes.
Fredrikstad kommune støtter forslaget om at den foreløpige opptelling av
stemmesedlene skal foretas manuelt.
Fredrikstad kommune støtter ikke departementets forslag i høringsnotatet hvor det
stilles krav om manuell telling (høringsbrevets forslag A7). Manuell telling vil være et
stort tilbakeskritt, og vil komplisere og forsinke opptellingsprosessen betydelig. Bruk av
to ulike edb-tekniske systemer ved telling vil være urealistisk av praktiske og
økonomiske årsaker.
Forslaget om at foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på forhånd kan starte
søndag før valgdagen, støttes.
Forslaget om en endring av skjæringsdatoen for manntallet til 30. juni, støttes. Etter
kommunens syn vil det ikke skapet problemer i forbindelse med utsendelse av valgkort.
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