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Høyring - forslag til endringar i vallova og kommunelova,
uttalelse fra Hurdal kommune

Vi ønsker å kommentere pkt 3.4 i høringsuttalelsen "Perioden for førehandsrøysting".

Under "Vurderingar og forslag frå departementet" nederst på side 31 står det foreslått:
"kommunene må sørgefor eit røystemottak i kommunen i den aktuelle perioden, til dømes på
rådhuset eller servicetorget der veljarar som ber om det, kan få tilbod om å røyste. Det er
naturleg at framgangsmåten far førehandsrøysting blir følgd også her. "
Videre står det i 2.avsnitt på side 32: "kommunane trengt ikkje leggje til rettefor røysting i alle
lokala, noko ein ville måtte gjere dersom ein utvidar den ordinære perioden for
førehandsrøysting. "

I mange små kommuner, er det ordinært bare et forhåndsstemmemottak. For disse vil det derfor
være ensbetydende med at ordinært forhåndsstemmemottak starter i.juli, da all organisering blir
lik som ved ordinært forhåndsstemmemottak. Små kommuner er i tillegg ekstra sårbare pga svært
få personer å benytte ved ferieavvikling.

Når det gjelder behovet for å innføre "tidlegrøysting", kan vi ikke se at dette behovet gjelder
mange innbyggere. Alle som befinner seg i utlandet har gode muligheter for å få avgitt stemme.
Problemet gjelder altså først og fremst de som er ute på fiske eller lignende, uten å være på land i
løpet i perioden fra 10.august, og frem til og med valgdagen. Dersom båten er i havn for å
avlevere last, har jo også disse en reel mulighet til å avgi stemme.

Selv om det ikke er ordinært forhåndstemmemottak som er foreslått med start I.juli, vet vi av
erfaring av flere vil benytte seg av å stemme så tidlig som mulig. Dersom forslaget vedtas, bør
det innføres krav om begrunnet søknad. Denne bør i tilfelle ha frist senest 20.juni, pga
ferieavvikling blant valgmedarbeiderne.
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Vi viser også til departementets uttalelser angående opprinnelig begrunnelse for flytting av
oppstart av forhåndsstemmemottak fra 15.juli til 10.august:

- midt i ferietida
- valgkampen ikke i gang, og partiene har ikke fått markert seg skikkelig enda
- uoppdatert mantall

flytting av frister jmf. valgloven
- forhåndsstemmeperiode på l.mnd er nok

Vi mener at forslaget om "tidlegrøysting" fra i.juli, vil kreve for mye administrasjon i de små
kommunene. Vi mener også at den ordningen vi har i dag, med en måneds forhåndsstemming,
bør være nok omfattende til å favne om de aller fleste som ønsker å avgi forhåndsstemme.

Med hilsen
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Kari Midtlyn


