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FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN -
HØRING

Hol kommune gir slik høringsuttale til framlagte forslag::

Perioden for forhåndstemmegivning  - "Tidligstemme"

Hol kommune  er skeptisk til en form for utvidelse av forhåndstemmeperioden ved
innføring  av "tidligstemme  ". Det er ikke foreslått at det skal stilles krav til at velger må
dokumentere at hun/han ikke har mulighet til å avgi forhåndstemme etter gjeldene
ordning med forhåndstemming fra 10.8.
Hol kommune antar at risikoen for_feil.og mangle ved  slik stemmegivning kan være
stor,  i og med at den ordinære "valgadministrasjonen  "  ikke er etablert fra det tidspunkt
det er mulig  å  avgi "tidligstemme ".

Forslag om at kommunen kan fastsette at valglokalene på valgdagen skal holde åpent
til kl .  21.00.  Det blir foreslått at en tredel av medlemmene i kommunestyret kan
bestemme at valglokala skal holde åpnet kr.  21.00.

Valgstyret fastsetter i dag åpningstider i valglokalene ut fra lokale forhold. Slik det er i
dag er de ulike åpningstider fra kommune til kommune. Den enkelte kommune der
tilgjengelighet til valg og tilrettelegging for valgdeltakelse i et helhetlig perspektiv, slik
at åpningstidene på valgdagen(e) har sammenheng med annen tilrettelegging, blant
annet om det holdes valgting over en eller to dager i kommunen.

Det er et generelt prinsipp i gjeldene lover at det er flertallet som avgjør hvilke vedtak
kommunestyret skal gjøre.  Jf for  øvrig kommunelovens § 35 nr. 1.

Hol kommune mener det er viktig  å verne om flertallsprisippet  som et grunnleggende
prinsipp i ethvert demokrati.

Å utvide åpningstiden  i  valglokalene  til kl. 21.00 vil hl. a. få som konsekvens at
valgresultatene vil måtte komme en time senere. I små kommuner med mange
valgkretser  og store geografiske  avstander vil en med en stengetid kl. 21.00 først få inn
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stemmene til opptelling hos valgstyret kl. 22.30. Dersom en er villig til å ta disse
ulempene  er forslaget  med utvidet åpningstid i forhold  til gjeldene lov positiv.

Forslag om at en tredel av medlemmene i kommunestyret kan bestemme at
kommunen skal holde todagers valg:

Det er et generelt prinsipp i  gjeldene lover at det er flertallet som avgjør hvilke vedtak
kommunestyret skal gjøre. Jf for øvrig  kommunelovens§ 35 nr. 1.

Hol kommune mener det er viktig å verne om flertallsprisippet  som et grunnleggende
prinsipp  i ethvert demokrati.

Sanksjon for brudd  på valglovens§ 9-9.

Ingen merknad.

Valgobservasjon:

Ingen merknad.

.Lokale folkeavstemminger.

Ingen merknad
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