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Fauske formannskap behandlet i sak 150/08 høringsnotatet ang. endringer i valgloven og
kommuneloven.

Vedlagt følger formannskapets vedtak.

Fauske formannskap har ingen endringer til foreslåtte endring i valgloven og kommuneloven
under forutsetning av følgende:

• Dersom stemmesedler ikke er mottatt før tidligstemmingen starter 1. juni, kan
departementets valglister, med avkrysningsalternativer, benyttes.

Dette til Deres  orientering.
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ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN - HØRING

Vedlegg : Høyringsnotat om endringar i vallova og kommunelova (Ikke opptrykket. Kan hentes ved ønske
hos formannskapssekretær)

Sammendrag:

Departementet har foreslått følgende endringer i valgloven:

1. "Tidligstemming" - Det skal være mulig å avgi stemme fra 1. juli og frem til
forhåndsstemmegivningen starter 10. august.

2. Stemmegivning søndag - Valgdag på søndag krever vedtak av 1/3 av kommunestyrets
medlemmer.

3. 1 /3 av kommunestyrets medlemmer kan vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det
valgstyret har vedtatt, dog ikke lenger enn kl. 21.

4. Valgresultater kan ikke offentliggjøres før kl. 21 valgdag mandag.
5. Valgobservasjon
6. Overtredelsesgebyr

Departementet har foreslått følgende endringer i kommuneloven:
7. Rådgivende lokale folkeavstemninger

Ad. pkt. 1
Datoen 1. juli er valgt ut fra at forhåndsstemmegivningen utenriks starter da.
Departementet mener det skal være mulig fra 1. juli å ha klart manuelle utskrifter fra manntallet
og ferdig trykte stemmesedler. Godkjenning av lister skal være ferdig før 1. juni. Ved fjorårets
valg var ikke listene ferdig opptrykte før i midten av juli. Vi må anta at det er mulig å benytte
departementets valglister, med avkrysningsalternativer, fram til stemmesedlene har ankommet.
Skjæringsdato for manntallet er 30. juni. Det er urealistisk å fa manuelle utskrifter utsendt til
kommunene før 1. juli, men datamessig bør manntallet kunne være i bruk 1. juli. Vi må forvente
at enkelte tidligstemmer kan komme til feil kommune, hvis registrering i folkeregisteret ikke er å
jour.

Ad. pkt. 2
Departementet mener at det fortsatt må være opp til hver kommune å bestemme om det skal
avholdes valgting også på søndag. Dersom et mindretall i kommunestyret mener det er behov for
å holde valg også på søndag, mener departementet det kan være god grunn til at demokratiske
prinsipp om bred deltakelse tilsier at man bør legge avgjørende vekt på meningen mindretallet



har her. Dette vil innebære at et mindretall i kommunestyrt kan vedta at noen eller alle
valglokalene i kommunen også skal være åpne på søndagen før den offisielle valgdagen.

Ad. pkt.3
Valgstyret fastsetter når valglokalene skal åpne, og hvor mange timer lokalene skal være åpne.
Da den nye valgloven ble vedtatt i 2002, ble tidspunktet for når valglokalene senest skulle
stenges, endret fra kl. 21.00 til kl. 20.00. Departementet forslår nå at dersom minst en tredjedel
av kommunestyrerepresentanten krever det, må valglokalene holde åpent til. kl. 21.00 på
valgdagen. I evalueringen av siste valg, hadde kommunene ingen problem med at valglokalene
stengte k. 20.00. Departementet mener imidlertid at det kan være positivt at lokalene holder oppe
en time lenger, slik at man kan få mer spredning på de velgerne som ønsker å stemme om
kvelden.
Valgloven har ikke krav til når lokalene skal åpne om morgenen på valgdagen. Departementet
oppmoder kommunene om å legge til rette for at velgerne kan stemme tidligere enn kl. 09.00 på
valgdagen der forholdene ligger til rette for dette.

Ad. pkt. 4
Pkt. 4 kommer som et resultat av pkt. 3.

Ad. pkt. 5
Departementet vil foreslå en ny paragraf der departementet får hjemmel til å pålegge
kommunene en plikt til å ta imot nasjonale og internasjonale valgobservatører - private
institusjoner og organisasjoner, slik Norge er forplikta til gjennom OSSE og Europarådet. I
tillegg foreslås at departementet får myndighet til å gi utfyllende forskrifter om hvordan
valgobservasjonen skal foregå i praksis. Ettersom valg til Sametinget ikke er regulert etter
valgloven vil departementet i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdere om
det i samelova, eller i samevalgsforskriften, bør inntas en tilsvarende hjemmel om
valgobservasjon. Valgobservasjon omfatter ikke lokale rådgivende folkeavstemninger.
Når departementet har akkreditert valgobservatører, vil alle kommunene bli orientert om dette.
Det skal ikke legges til rette på særskilt måte selv om kommunene vet at valgobservatører
kommer på besøk. Valgobservatører er forplikta til å følge reglene i valgloven. Leder i
stemmestyret har rett til å vise bort personer som forstyrrer valgavviklingen. Dette gjelder også
valgobservatører. Valgstyret må passe på at ingen - heller ikke valgobservatører - får være så
lenge i et lokale at velgerne kan oppleve nærværet deres som en form for overvåkning og en
måte å påvirke.

Ad. pkt. 6
Etter valglovens § 9-9 er det forbudt å offentliggjøre valgresultat og prognoser som er laget på
grunnlag av undersøkelser som er blitt gjort den dagen eller dagene valget for foregått, før alle
valglokalene er stengt kl. 20.00 på valgdagen.
En offentliggjøring er med andre ord et lovbrudd, men det er likevel ikke straffesanksjonert. Det
foreslås derfor et overtredelsesgebyr, beløpsbegrenset oppad til kr. 2.000.000,-.
Media som inngår avtale med departementet, gis tilgang valgresultatene i valgdatabasen 1 '/2
time før valglokalene stenger.

Ad. pkt. 7
Verken valgloven eller kommuneloven innholder regler om lokale folkeavstemninger. Fordi
kommuneloven baserer seg på prinsippet om at innbyggerne blir representert ved kommunestyret
og andre folkevalgte organ, kan ikke kommunestyret fraskrive seg sin pålagte plikt til å gjøre



vedtak på vegne av kommunen. Dermed kan kommunestyret ikke vedta at en sak skal bli
bindende avgjort i en folkeavstemning uten hjemmel i lov.
Departementet forslår at lokale rådgivende folkeavstemninger hjemles i kommunelovens § 39a
sammen med innbyggerinitiativ. Kommunestyret må dermed ta stilling til forslag om
folkeavstemninger hvis minst 2 % av innbyggerne eller 300 personer i kommunen ønsker dette.
Flertallet i kommunestyret står fritt om å avgjøre om det skal avholdes folkeavstemning eller
ikke. Det er ikke aktuelt å lovfeste hvordan folkeavstemninger skal gjennomføres i praksis, selv
om det kan være naturlig at kommunene ta utgangpunkt i regelverket i valgloven.

INNSTILLING :

Fauske formannskap har ingen merknader til foreståtte endringer i valgloven og
kommuneloven under forutsetning av følgende:

• Dersom stemmesedler ikke er mottatt før tidligstemmingen starter 1. juni, kan
departementets valglister, med avkrysningsalternativer, benyttes.

FOR-150/08 VEDTAK-  01.09.2008

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske formannskap har ingen merknader til foreståtte endringer i valgloven og
kommuneloven under forutsetning av følgende:

• Dersom stemmesedler ikke er mottatt før tidligstemmingen starter 1. juni, kan
departementets valglister, med avkrysningsalternativer, benyttes.
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