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Rehandling:

Ilgvild Tmnm Vevatne (V) tok opp sitt sålydende forslag til nytt pkt 3 fremmet i
formannskapet:

Asker kommune  har ingen innvendinger i mot at mindretallet kan sette tilsile flertallets
beslutning om 3 holde I-dags valg.

Votering:

Ordføreren tok  utgangspunkt i lbmmnnskapcts innstilling.

Innstillingens pkt I ble enstemmig vedtatt

Innstillingcu pkt 2 ble enstemmig vedtatt

Vel alternativ votering mellom innstillingens pkt 3 og forslaget fremmet av Vevaure V) til et
nytt pkt 3, ble  innstillingen urdrott mot 4 stemmer

Innstillingens pkt 4 ble enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 5 ble enstemmig vedtatt

Inilstillingrns pkt 6  ble enstennnig  vedtatt.



Vedtal:

1. Eksisterende  ordninger knyttet fil forhåndstemmegivning synes å fungere  godt - og
det vurderes derfor ikke som nødvendig å  tilrettelegge for en ytterligere  ordning -
"tidligstenintegivning"

2. Valglovens regulering ny valglolmlenes åpningstid fungerer godt.  Det .synes derfor
unødvendig å utvide åpningstiden ytterligere.  I tillegg synes det uheldig å
tilrettelegge for en ordning nor det åpnes opp for at flertallets beslutning out
etan ingstid kan settes til side av et mindretall.

Valgluvens bestemmelser omavholdelse av valgting også på sandager fungerer
godt. Det synes uheldig å lilredelegge for en ordning hvor det åpnes opp for at
flertallets beslutning onnå avholde I-dagenvalg kan settes fil side  : tv et mindrelall.

4. Asker kommune  hor ingen innvendinger mot innforing  av gebyr for lovbrudd i
forbindelse med offentliggjøring av prognoser  på grunnlag av
valgdagsundersnkelser og resultat for stenging av vnlglolmler.

5. Asker  kommune bnr ingen innvendinger mot at det in nfores en kjem mel for
vu gobsen 'si on.

Asker  kommune bnr ingen innvendinger mot at del innføres en prinsipp-
bestemmelse i kommuneloven onf rådgivende lokal folkeavstemning og hjemmel
for innsamling  tv dott  not slike folkeavstemminger.
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Rådmanien artbelider formannskapet å  innby koniniunestyrct til å fatte slikt
red t a k:

1. Eksisterende ordninger  knyttet til forbåndstennnegivning synes å fungere godt -og
det vurderes derfor ikke som nødvend ig :i tilrettelegge for en ytterligereordning.
"ltdligstenmegivntng"

2. Valglovens  regulering av vnlglok:denes :ipningstid fungerer godt. Det synes derfor
nødvendig +å utvide åpningstiden ytterligere. I tillegg synes del  uheldig:i

tilrettelegge for en ordning hvor det åpnes opp for ist flertallets beslutning ant
åpningstid kan settes til. side av el mind relall.

Valgloen bestemmelser om avholdelse av valgting også på sundager fungerer
godt. Det synes uheldig in tilrettelegge  for en ordning hvor det åpnes opp for al
flermllels beslutning  om å avholde  1-dagersvalg  lan settes fil side av el mindretall.

Asker  kommune bar ingen innvendinger dal innføring av gebyr for luv brudd i
forbindelse med offentliggjøring  av prognoser på grunnlag av
ialgdagsundersokelser og resolutt for. stenging  nv valglokaler.

5. Asker kommune  bar ingen innvendinger  omtad det innføres en hjemmel får
valgobsennsjon.

Asker kommune  kar ingen innvendinger nito  ;t det innføres en prinsipp-
bestemmelse i kommandøren om rådgivende lokal folkeavstemning og kjennnel
for in issamling av data om slike folkeavstemninger.

I. Sr unnsetning og konklusjon
1.1 Hva saken gjelder.
Kommunal- og  regionaldepanentontet (KRD) lrar sendt endringer i valglovemv §§ 8, 9 og 15 og
koi nnunelovens § 39b ul til horing med lioringsfrist 30. september 2008. Endingene er omtall i et
eget lmringsnulnl ditten 27. juni 2008 og i Sl.neld. nr.33 (2007-2005)-  Fit sterkt l++knldenmbxni.

l laingsnolnlet -  som er på ca 80 sider - er ikke vedlagt saken - men Lou leses på:
litt //www.rererinen.nn/tuloud/KRDivedie,. KOMM(Val /I In in såot:11NVNVmdf

Rådmannen har etter å lia konferert ned ordforeren funnet det riktig å legge saken frem for
behandling i kommunestyret - dette fordi flere av de foreslåtte endungene berører kommunestyret.



12 RSdmannens konklusjon.
Rådmannen anbefaler at det avgis en boringsumlelse i samsvar aud punktene i foring til vedtok.

2. Bakgrunn fur saber. Saksopplysninger
2.1 problemstillingen.

Dc konkrete lovendringer det fremnier forslag øn er talgende:

1. innkasting a v  ordning  med 'lidligstamnegivning' (fra I. juli og frem  til ordinær
forhMdstenmregivning lar til  10. august)

2.  utvidelse av nmksinml åpningstid fr„ kl. 20.00 til kl. 21.00 - sann at et mindretall pd Il3 av
kommunestyrets mediemuer skal kunne vedta at valglokalene skal holde lenger oppe enn det
valgstyret har vedtatt

3. et mindretall på 1/3 av kommunestyrets  melen mer skal  kunne vedta ut det skal avholdes
valgting også på snodig

4. inforing av gebyr for lovbrudd ifra olkntligylnring  av prognoser  på grunnlag av
vnlgdugsm,det okelser og resultat for stenging av valglokaler

5. inforing  av to hjemmel for valgobservasjon

innføring av en prinsippbestemmelse i kanmuneloven om rådgivende lokal folkeavstemning
og hjemmel for innsamling av data om slike folkemrsremninger

Nedenfor vil det gis en mennene redegjorelstevurdering av de foresl:5tte endringene.

Vedr. nr I
Den ordinære forbåndstcnunegivningen innenriks staner 10. august. Utenriks, på Svalbard og bot
Mayen starter forhånJ.ICmmegivningen I. juli. I tillegg kna en velger som oppholder seg utenlands

og son ikke Irar mulighet til :å oppsøke en stemmiemottaker - benytte seg av brevpost uten at en
stenmmmottaker er til stede reir velgeren stemnar.

Depanententet forslår ni å tilrettelegge for 'tidligsreunnugiv ring innenriks i perioden I. juli til og
ned 9. august. Bakgrunnen for delte er at depamn,entet onsker:å bensyren de  velgerne sott  ikke lier
anledning til  å benytte ti lbndene som er nevnt ovenfor. DepMernentet erfarer at det  kan vare snakk
om fiskere og personer i utenriksfnn som er på sjoen i lengre perioder slik al de ikke gis urolighet til
å benytte de ordinære tilbudene . I tillegg har utenlandsstudenter yaret ønske om få savanne tidligere
enn 10. august.

Rådmannen vil peke på nt det å tilrettelegge for 'Iidligstemmegivniny' fra I. juli vil medfare
enkelte praktiske utf nlringedpmblemer, I og med skjæringsdatoen er 30. juni - vil et oppulåten
elektronisk møtetall ikke varm klan til I. juli. Manntallet fra Skattedirektoratet bnr tradisjonelt ikke
blitt lågt frem,, for 10. juli. Videre vil produksjon av stemmesedler måtte stane mye tidligere - ice
sorti også kan vare pmblenmtisk. I forbindelse nød stemmegivning utenom valgtingel skal det
braker valgkon. Skal "tidligstcunmegiøning stane I. juli - vil det ikke vare mulig å fi produsert
valgkon - recd mindre skj;giring etmoen settes tilbake i tid. Dette vil igjen f den konsekvens at de
velgerte sont da flytter til en ny kommune i perioden fur I, juli - nå blir tvunget til å avgi stemme i



den kanonaden de flyttet fra. Avgis det Normale i ny kummene (dvs feil koloniene) -  vil stemmen
bli forkastet. Videre må det etableres et arrvak - hvor velgeren skal kunne henvende seg. Dette
amttaket enn da være operativt i den perioden hvor ferieavviklingen i ull hovedsak avvikles.

Selv trur departementet poengterer at tilbudet skal kantate de velgerne se ilt  elles ikke ville nil
mulighet tit å stenorm -  mener rådmannen det er gnom til n [ro at også andro

velgere vil benytte segav muligheten  -  og reelt sett oppfatter dette som en utvidelse av forhondstemmegiviiingpeoioden. I
og med at det ikke er foreslått i :  stille noen krav til formell sekund - vil i praksis ille kunne hevde rit
de ikke har anledning til stemme ved den ordinære forhåndstemmegiv,fngen eller pal valgtinget.

R5dnennert er riv den oppliming  at dagens ordninger hva gjelderå kunne forhåndstenune er meget
gode. Velgere i Asker - og landet for ovrig . tenytter i storte og storte gled muligheten for i
(orl;3ndstemme.  Vest lokalvalget i 1999 (i regi av Posten)  ble slet mottau 332 000 forhåndate;mner.
Ved lokalvalget i 2007 var dette antallet okt til 374 000.

'9idligste,nmegivniny'.Det anbefales derfor at <tøt ikke tilrettelegges for

En navnene redegjorelse cio tidligstetnmegivning' -  finnes i Ieringsnutatet på side 29-32.

elIr. ur 2
Valgstyret er  i gjeldende valglov gitt myndighet til avgjøre hvor lenge et valglokale skal holde
åpnet. Vi kan altså besteem ne hvor tidlig på morgenen valgtinget skal åpne - samt  ( svor lenge det
kan holde åpent på kvelden -  dog ikke lenger enn til kl. 20.00.

Ny maksimal åpningstid foreslås nå utvidet fra kl. 20.00 til kl. 21.00.

Departementet foreslår videre at dersom et mindretall  ( 1l3) av kommunestyret  mollemner nasker
det skal den åpningstiden som valgatyret beslutter kunne settes til side.

Forslaget m iser to problemstillinger - bilde overstyring av valgstyrets beslutning saint utvidet
:åpningstid. E Iva gjelder dan rorsne problemstillingen - så bourboner dette m et mindretall i valgstyret
kan bringe sporsmilet  om valglokalets  åpningstid inn for kommunestyret. Rent praktisk vil vel
spørsmålet on , åpningstid tlf behandlet av kommunestyret En oppnevning av valgstyret (slipper da

eventuell retur). Oppnevnes valgstyret med instruks on, at valglokalene skal holde åpent til kl.
21.00.- vil valgstyret i realiteten ikke  kunne beslutte et onnet tidspunkt . liva gjelder å la et
mindretall overstyre  el tenull - så maner nådetannen det rent prinsipielt  er uheldig å fravike
hovedregelen i konnnuneloven § 35 om at vedtak avgjøres ned  alminnelig tepall.  Rådmannen kan
ikke se at denne type sponmål er av en slik karakter at slet er grunnlag Ørn avvike hovedregelen i
konmmnelurelt 3 35,

Gjeldende m aksimaltid har nå fungert godt vol de 3 siste  valgene. Rådmannens  erftring er at en
åpningstid tren, til kl. 20.00 ph  en god måte Irar dekket velgernes behov i Asker.  Vi bar liten eller
ingen erfaring  a nal kudannelse.  Brak av muligheten  for å avgi forhåndstennne uker (også på
landsbasis). A utvide åpningstiden vil viere et tiltok  sona uker tilgjengelighlemn  for noen velgere -
noe Solli i  seg selv er  positivt. På den annen side vil  en utvidelse legge  beslag på ressurser og øke
belastningen  på de sa rvolven i avviklingen a v  valget. 1 tillegg vil alle rolle og

ressursbruk.oppgjonprosesser bli utsatt en time -  noe son, igjen innebærer en økt belastning og



Depanenuetetan furer at mange velgere opplever et tidspress i hverdagen - nee som kan ni ed fore at
velgeren ikke prioriterer å gå til valglokalet. Rådmoroen trer ikke del å uke åpningseden vil gi store
alsdag i forhold til delte. Ved stortingsvalg er det tradisjonelt ganske boy valgdeltagelse - og ved
lokalvalget er også trenden kanskje snudd i og med at valgdeltagelsen (ikte i 2007 (også på
landsbasis).

Departementet tar også opp spørsmålet nal hver tidlig et valgiokale skal åpne. Det foreslås ikke
noen regulering av dette - men kommunene bes ren å vurdere en tidligere åpningstid enn kl. 09.00
dersom det forventes å ha en effekt.

Endres maksimaltid nå (ble endret fra kl. 21.00 til kl. 20.00 i 2002) - så endres en orgel soul kun har
Sitt virke ved 3 valg. Rådmannen kan altså ikke  se at det er oppstått forhold som tilsier et behov for
å endre demre regelen etler så kon tid. Rutinen med å forholde seg til en maksimaltid til kl. 20.00 -
begynner å  bli etablert Isos velgerte - og det vil derfor kunne vare uheldig igjen å innføre en ny
nitine for velgerne.

Selv ren ntaksinmltiden akes til kl. 21.00  -  er del ikke noe i veien for at valgstyret beslutter en
kortere åpningstid enn dette.

En ruanene redegjørelse rundt åpningstider man - finnes i bodngsnotatet på side 38-4 1

Vedr. nr 3
Valgloven regulerer i dag at kommunestyret beslutter hvorvidt det også skal avltaldes valgting på
søndag i tillegg til mandag. I dag avgjør flertallet i kommunestyret dette spørsmålet.

Val stortingsvalgene har det i Asker ikke van noen tradisjon for i avholde valg over to dager. Ved
lokalvalgene  har det derimot  til og nlal i 2003 - vert avholdt valgting over to dager. Ved
lokalvalga i 2007 ble det for første gang på lenge avholdt valgting kun på mandagen. Erfaringen
knyttet til dette var god. Del ble ikke meldt ont kudannelse eller lignende (del er bra nord
takorter/avlukker/roder/logistikk). Videre erl'nne titan m valgdeltagelsen gikk opp - slik at det h
avholde nidagers valg vurderes å lin liten eller ingen betydning i forhold til valgdeltagelsen. Det er

e
nærliggende å se på søndagsvalg som et tilbud til pendler studenter - samt at det også blir sett

på sont en tradisjon.

Departementet opprettholder dagens ordning (frivillighet mitt I eller 2 dagers valg) - roen forslår
altså rat et mindretall i kommunestyret (1/3) skul kunne sette til side flertallets beslutning nor
avholde valgting  kun på mandagen .  Rent prinsipielt mener rådmannen  del er uheldig å fravike
hovedregelen i kon,nru'eloven å 35 onn at vedtok nvgj ires ned alminnelig flertall.  Råd i na nlelI kan
ikke se at denne type spørsmål er av en slik karakter at det er grunnlag for å avvike hovedregelen i
krampeloven § 35.

I St niold 33 står det ren dette  "Finslager innebrerei nr et mindretall i kmmrunrgåm skal  komne
krele  ut der blir holdt vulg  i kommuner sandagen fon'  ralgdageir  Qndnge,v valg). Det å holde
rulFlaknlem• opne i hi dager isreder f r en dag, ril kunne hn nmlipe nkommlske og  ulrninienmive
kansekrenverfin kanunnnune. Det .skal f env/etes røre f ivillig for kr, mimene ri An buingora rnlF.
oF da er kunnnunen.vvly soar enmtieeir redmr å avvikle rnlg  orer  rn Anger. Kommunene ril også
firte  bare  de nkmrnnriske uglene  er vedrok orar u  holda valg l tri Anger ril fare med seg. "
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Det å avholde valg over 2 dager - inneb:erer emne administrative og økonomiske utfordringer.
Videre vil det bli en akt belnstaimg på stenunest>rcts medlemmer. Det er derfor viktig a det ligger
et flertall bak en slik beslutning.

Del anbefales derfor ikke a valgloven endres slik  at mindretallet gis rett til å tilsidesette flertallets
beslutning.

Vedr. ard
Etler valglovens 9-9 er det forbudt å ofentligtjore valgresultater og prognoser for valglokalene
stenger. Fil offentliggjøring er taut andre ord et lovbrudd.  Dette lovbruddet er i (Ing likevel ikke
straffesaksjonen.  Bakgrunnen for forbudet not ofentligt jaring er å forhindre utilbørlig påvirkning
av  velgerne mens det fotsett er anledning til 3 stetan.

Departemental forslår en ordning hvor det ilegges ovenredeleesgebyr - oppad begrenset til kr.
2 000 000,-. Depamementet foreslår videre at Mølittilsynet både Ør tilsyrøansvaret og rett til å
ilegge gebyret. Kfr forslag til ny § 15-1 l i vedlegg I.

Asker kommune har ingen erfaring med at forbudet mat ofentliggjnring av prognoser/nsultnter er
blitt brutt. Media bnr EF tilgang til den valgnattdatabasen Nom benyttes ror alle karantener for å
silde inn valgresultat  for alle samaritanen; valglokaler  er stengt. Dersom media må vente til kl.
21.00 (som ligger i forslaget) med å gi resultater - vil det kanskje bli fristende å gi informasjon En
de kommunene som avlutter valgtinget tidligere enn kl. 21.00.

All den tid det Øreligger et forbud mot olm ntliggjaring -  anbefales det at det også knyttes en
sanksjon til forbudet.

nn oseanene redegjørelse hvor dc ulike  hensynene som er vurdert - fanes  i  hurinb'nomml på side
54-65.

Vede nr 5
Norge er gjennom ulike internasjonale konvensjoner og dokumenter forpliktet til både å invitere og
ta i nat internasjonale vnlgobservamrer.  Det foreslås nå at disse forpliktelsene tas inni valgloven.

Asker kommune har ingen innvendinger møt at det las bestemmelser am valgobservasjon inn i
valgloven.

Eli tannen redegjørelse rundt dette  med valgobservasjon er laft inn i høringsnotatet på side 6644.

Vcrlr. nr 6
Avvikling av lokale folkeavstemminger er cm innarbeidet praksis i det norske lokaldemokratiet -
dette selv onn slike folkeavstøpninger ikke er lovregulere.  Folkeavsmmningcr som er blitt arrangert
i Norge - er rådgivende orerfor kommunestyret (eventuelt fylkestinget)  som bnr endelig
avgjnrelsesmytidiphct og det siste ordet.

Departementer foreslår nå å endre konununelover og lot Feste prinsippet ora at kommune og
fylkeskommuner kan holde rådgivende Folkeavstemninger -  samt lovfeste en hjemmel for
innsamling av data ora lokale folkeavstemninger.



Det er bntnn til å presisere lit det er prinsippet om rådgivende og ikke bindende folkeavstemninger
sont nå er foreslått regulert. Å  gi ntyndiglet til  en folkeavstemning vil bryte inc([ prinsippene
knyttet til det representative demokratia- et forhold departementet ikke ønsker å endre.

I si  vurdering har departementet lagt vekt på at muligheten for å avholde lokale rådgivende
folkeavstemninger er betydelig underkommunisen. Departementet nasker å synlitasjorse dell
muligheten kommunens har til å gjere grep av denne typen. Det er foreslått endringer i
kommuneloven - og berømmelsen er plassen samman med reglene om iunbyggeri lititttiv.

Det er ikke foreslått regulert hvorledes slike rådgivende folkeavstemningen skal gjennomføres.
Trolig vil det vare naturlig åta utgangspunkt i reglene i valgloven- et regelverk mon I nar erfaring
ned - og sant sikrer de rettigheter/forhold sein er rettsstridig for :å sikre gode prosesser som
befolkningen har tiltro til.

Asker kolo nnene hur ingen innvendinger mot ut det tos inn bestemmelser om rådgivende Intrade
folkeavstemninger i kommuneloven.

Eli utsortere redegjmelse rund( dette med folkeavstemninger er talt inn i horingsnommt på side 75-
78.

3. Tidligere behandling .  Behandling i uttak,
Luer behandling i formannskapet legges saken  fornt for kommunestyret soul beslutter kormonnens
boringsuttlelse.

4. Rådmannens vurderinger
Rådmannen er ansvarlig for å tilrettelegge og gjennom fore lille de oppgaver som er nodrendige ifot
gjennomføring av et valg. Dette fordrer gode  mimer  - og at det skapes ea viss kontinuitet i det
arbeidet som gjøres. Rådmannen legger derfor stor vekt på at endringer skabben- lia em viss effekt -
både i sin al minnelighet og spesielt for Asker.

De foreslåtte endringer  som rådmannen  har utrykt skepsis overfar - vil [rolig kunne la seg
gjennomfare- oren vil allikevel kreve en betydelig innsats både ifra planlegging og gjennomforing.

Rådmannen vil overende horing utalelsen  til departement innen kladingsfristens anløp dell
30. seMentber2008.

Einar Gaustad

Vnllcgg0l: Lovforslag
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