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ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg

Saksnr.:  2008/628  Arkivkode:  010 Saksbehandler :  Sonja Nordhagen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato:

57/08 Formannska et 01.09.2008

75/08 Kommunest ret 22.09.2008

Forslag om endringer  i  valgloven og kommuneloven  -  Høring

Dokumenter som ikke er vedlagt: Høringsnotat

Saksprotokoll for Kommunestyret  -  22.09.2008

Behandling:

Votering: Innstillingen enst, vedtatt.

VEDTAK:

Enebakk kommune gir uttalelse til forslag til endringer i valgloven og kommuneloven slik
det framgår av nedenstående merknader/uttalelse.

Saksprotokoll for Formannskapet  -  01.09.2008

Behandling:

Votering: Formannskapet sluttet seg enst. til innstillingen.

INNSTILLING:

Enebakk kommune gir uttalelse til forslag til endringer i valgloven og kommuneloven slik
det framgår av nedenstående merknader /uttalelse.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Enebakk kommune gir uttalelse til forslag til endringer i valgloven og kommuneloven slik
det framgår av nedenstående merknader /uttalelse.
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag

Det anbefales at det gis uttalelse til forslag til endringer i valgloven og kommuneloven slik det
framgår av nedenstående merknader/uttalelse.

Bakgrunn

Høringsnotat fra Kommunal- og regionaldepartementet av 27.06.2008.

Saksopplysninger

Departementet sender på høring forslag til enkelte endringer i valgloven og kommuneloven.
Høringsnotatet som også inneholder en gjennomgang av evaluering etter lokalvalget 2007,
ligger på departementets hjemmeside
htt :Ilwww.re 'erin en.no/nb/de  /krd/dok/hoerin er.html?id=1940

Høringsfristen er satt til  30.09.2008.

Det foreslås føl ende lovendrin er:
Nåværende bestemmelse Forsla
Valgloven § 8-1 (3) Som nå med endring av
Velgeren er selv ansvarlig for klokkeslett til kl 21.
å avgi forhåndsstemme på et
tidspunkt som gjør at
forhåndsstemmegivningen
kommer inn til valgstyret
innen valgdagen kl 20.

Valgloven  §9-2 (2)
Kommunestyret kan selv
vedta at det på ett eller flere
steder i kommunen skal
holdes valg også søndagen
før den offisielle valgdagen.

Valgloven - nytt§ 8-1 (4)
Velgere som oppholder seg
innenriks, unntatt på Svalbard
og Jan Mayen, og som ikke
kan avgi stemme i perioden
for forhånds-stemmegivning
eller på valgtinget, kan avgi
stemme fra 1. juli og frem til
forhåndsstemmegivningen
starter 10. august i valgåret.

Samme som nå med følgende
tillegg:
Slikt vedtak treffes med
tilslutning av så mange
stemmer som tilsvarer minst
1/3 av kommunestyrets
medlemmer.

Merknader /uttalelse
Erfaringsmessig kommer det
ikke forhåndsstemmer
utenom postombæringen.
Det foreslås at nåværende
klokkeslett opprettholdes.
Ved utvidelse av åpningstid
med en time blir også
valgresultatet tilsvarende
forsinket.
Dersom forslaget innebærer
at det må etableres fysisk
stemmemottak/ordning i
ferietiden, kan dette bli
problematisk. Det vil også
kunne bli problematisk i
forhold til velgerne å skille
mellom tidligstemming og
ordinær forhåndstemming.
Det anbefales at nåværende
bestemmelse (10. august)
o rettholdes.
Dette er en "uvanlig"
bestemmelse. Vedtak fattes
stort sett med alminnelig
flertall. Det foreslås at
nåværende bestemmelse
opprettholdes.
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Nåværende bestemmelse
Valgloven  §9-3 (3)
Valgstyret kunngjør tid og
sted for stemmegivningen.

Valgloven §9-9
Valgresultater og prognoser
som er laget på grunnlag av
undersøkelser foretatt den
dag eller de dager valget
foregår, kan ikke
offentliggjøres før tidligst kl
20 *aval da en manda
Valgloven §10-1
(1) bokstav g)
En forhåndsstemmegivning
skal godkjennes dersom
stemmegivningen er kommet
inn til valgstyret innen kl 20
på valgdagen.

Forsla Merknader/uttalelse
Valgstyret bestemmer hvor Jfr. foranstående
stemmegivningen skal foregå, merknader/forslag.
og fastsetter tiden for Det foreslås at nåværende
stemmegivningen. bestemmelse opprettholdes.
Kommunestyret kan selv med
tilslutning av så mange
stemmer som tilsvarer minst
1/3 av kommunestyrets
medlemmer, vedta å holde
valglokalene åpne lenger enn
det valgstyret har vedtatt.
Stemmegivningen mandag må
ikke fore å senere enn kl 21.
Som nå med endring av Jfr. foranstående
klokkeslett til kl 21. merknader/forslag.

Det foreslås at nåværende
bestemmelse opprettholdes.

Som nå med endring av
klokkeslett til kl 21.

Jfr. foranstående
merknader/forslag.
Det foreslås at nåværende
bestemmelse opprettholdes.

Valgloven, Ny § 15-10 Ikke merknader til forslaget.
§ 15-10 Valgobservasjon
(1) Departementet kan
akkreditere nasjonale og
internasjonale valg-
observatører fra institusjoner
eller organisasjoner til å
observere gjennomføringen
av valg til Stortinget eller
valg til kommunestyret og
fylkesting.
(2) Kommunene er forpliktet
til å ta imot akkrediterte
valgobservatører og tilrette-
legge for valgobservasjon.
(3) Departementet kan gi
forskrift om akkreditering av
valgobservatører og til rette-
le in av val observas'on.
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Nåværende bestemmelse Forsla Merknader/uttalelse
Valgloven, ny § 15-11 Ikke merknader til forslaget.
§15-11 Overtredelsesgebyr
(1) Medietilsynet kan ved
uaktsom og forsettlig
overtredelse av § 9-9 ilegge
overtredelsesgebyr til staten
fastsatt etter nærmere regler
gitt av departementet.
(2) Overtredelsesgebyrer
pålegges den som er ansvarlig
for offentlig-gjøringen. Det
bør ved fastsettelsen av
størrelsen på gebyrer legges
vekt på overtredelsens
karakter og grovhet. Ved
gjentatt overtredelser av § 9-
9 kan gebyret forhøyes.
Gebyret er beløpsmessig
begrenset oppad til kr
2.000.000.
(3) Vedtak om ilagt
overtredelsesgebyr kan
påklages til departementet.
(4) Ilagt overtredelsesgebyr
er tvangsgrunnlag for utlegg.
(5) Departementet kan i
forskrift gi nærmere regler
om gjennomføringen av
bestemmelsene i denne
paragraf, herunder om
inndrivelse, renter og
betalin sfrist.
Kommuneloven Kapittel  Ikke merknader til 1. ledd.
6A. Innbyggerinitiativ  2. ledd synes uklart og bør
Ny §39 b Lokale skrives om.
folkeavstemminger
1. Kommunestyret eller
fylkestinget kan selv
bestemme at det skal
avholdes rådgivende lokal
folkeavstemming.
2. Kommunene og
fylkeskommunene plikter å gi
de oppgaver som
departementet finner er
nødvendige for å offent-
liggjøre informasjon om
lokale folkeavstemmin er.
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Vurderinger

Rådmannen anbefaler at det avgis uttalelse i tråd med ovennevnte merknader/uttalelse.


