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Kommunestyret behandlet i møte 18.09.2008 sak 86/08 - Høring forslag til endringar i
valgloven og kommuneloven.
Følgende vedtak ble fattet:

Tidligstemmegivning § 8-1
Jevnaker kommune er positiv til forslaget om "tidligstemmegivning" fra 1. juli. Jevnaker
kommune vil påpeke at det er flere lovbestemte frister som påvirker datoen for starten av
tidligstemmegivningen. Det forutsettes at lovendringen tar hensyn til og sikrer god nok tid til
behandling av innkomne listeforslag, behandling av klager og trykking av stemmesedler samt
utlegging av manntallet, jfr. skjæringsdato og utsendelse av valgkort.

Som følge av den foreslåtte lovendringen vil det være behov for å endre § 7-1(1) til å lyde:
Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg sørger fylkesvalgstyret for at det blir trykt stemmesedler
for alle godkjente valglister i fylket før tidligstemmegivningen  starter innenriks.

Som følge av den foreslåtte lovendringen vil det være behov for å endre § 7-1(2) til å lyde:
Ved kommunestyrevalg sørger valgstyret for at det blir trykt stemmesedler for alle godkjente
valglister i fylket før tidligstemmegivningen  starter innenriks.

Alternativt kan det tas inn en bestemmelse som pålegger departementet å sende ut
stemmesedler slik det gjøres for velgere som stemmer utenfor eget fylke ved stortingsvalg og
fylkestingsvalg og utenfor egen kommune ved kommunestyrevalg. Dette for å hindre
kommunenes praktiske utfordringer som er knyttet opp mot klargjøring av stemmesedlene.

Valgdager og åpningstider ved valglokale § 9.
§9-2. Det anbefales at gjeldende lov videreføres slik at vedtak om todagers valg treffes med
alminnelig flertall i kommunestyret. Dette ut fra det demokratiske prinsippet om at det er
flertallets vedtak som gjelder, jfr. vurderingene i saksframlegget.

§ 9-3 gjeldende lov videreføres slik at valgstyret fastsetter hvor stemmegivningen skal foregå
og fastsetter tiden for stemmegivningen. Dette ut fra det demokratiske prinsippet om at det er
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flertallets vedtak som gjelder, jfr. vurderingene i saksframlegget, jfr. for øvrig  vurderingene i
saksframlegget.

§ 9-3 vedr. åpningstidene. Jevnaker kommune er positiv til forslaget om å endre åpningstiden
til kl 2100. Dette gir kommunene større fleksibilitet i valgavviklingen. Det må være lokale
forhold som bestemmer hvilke åpningstider man skal ha innenfor lovens rammer, jfr. for
øvrig vurderingene i saksframlegget.

Forslag til ny endring: § 9-6 endres til å lyde: er velgeren ikke i stand til å bevege seg inn i
valglokalet, kan vedkommende avgi stemme til to stemmemottakere utenfor valglokalet, jfr.
kommentarene under punktet om ambulerende stemmegivning/stemmegivning utenfor
valglokalet.

Endrignene i § § 8-1, 9-9 og 10-1(1)-
Jevnaker kommune støtter forslaget.  Dette er endringer som en følge av endringsforslaget i §
9-3.

Valgobservasjon - ny § 15-10.
Jevnaker kommune støttet forslaget

Overtredelsesgebyr - ny § 15-11
Jevnaker kommune støtter forslaget.

Ny overskrift  i kapittel 6A i kommuneloven.
Jevnaker kommune støtter forslaget.

Ny § 39b lokale folkeavstemninger.
Jevnaker kommune støtter forslaget

Vedlagt følger særutskrift fra behandlingen.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst kontakt saksbehandler.

Vennlig hilsen
Jevnaker kommune

Ann-Kristin Røkenes
Konsulent
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JEVNAKER KOMMUNE
SÆRUTSKRIFT

R.f. Utval
Kommunestyret

SAKSGANG:
Møtedato:  Utval saksnr

18.09.2008 86/08

Høyring - forslag til endringar i  vallova og kommunelova
Saksbehandler: May-Britt Mayer Johnsen Arkiv: 000 &13

Arkivsak:
Dato:

08/1406

Vedlegg:
Høringsnotat om endringer i valgloven  og kommuneloven

Andre dokumenter:
Valgloven

Fakta/saksopplysninger:
Forslag til endringer i valgloven er sendt ut på høring, med høringsfrist 30. september 2008.
Bakgrunn og innhold i lovendringene fremgår i høringsnotatet.

Departementet legger i høringsnotatet frem forslag om følgende lovendringer (endringene er
skrevet i kursiv skrift):

• § 8-1 (3) skal lyde:
Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at
forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen valgdagen kl 21.

+ § 8-1 nytt fjerde ledd skal lyde:
(4) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som
ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan
avgi stemme fra 1.  juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10.  august i
valgåret.

• § 9-2 andre ledd skal lyde:
Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes
valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Slikt vedtak trefjes med tilslutning
av så mange stemmer som tilsvarer minst 1/3  av  kommunestyrets medlemmer.

+ § 9-3 andre ledd skal lyde:
Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå, og fastsetter tiden for
stemmegivningen .  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 foregå
senere enn kl 21.
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• § 9-9 skal lyde:
Valgresultater og prognoser som er laget på grunnlag av undersøkelser foretatt den dag
eller de dager valget foregår, kan ikke offentliggjøres før tidligst kl 21 på valgdagen
mandag.

§ 10-1 (1) bokstav g skal lyde:
g) stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl 21 på valgdagen.

• Ny § 15-10 skal lyde
§ 15-10 valgobservasjon
(1) Departementet kan akkreditere nasjonale og internasjonale valgobservatørerfra

institusjoner eller organisasjoner til å observere gjennomføringen av valg til
Stortinget eller valg til kommunestyrer og fylkesting.

(2) Kommunene  er forpliktet  til å ta imot akkrediterte valgobservatører og
tilrettelegge for valgobservasjon.

(3) Departementet  kan gi forskrift  om akredittering av valgobservatører og
tilrettelegging av valgobservasjon.

• Ny § 15-11 skal lyde:
§ 15-11 overtredelsesgebyr
(1) Medietilsynet  kan ved uaktsom og forsettelig overtredelse av § 9-9 ilegge

overtredelsesgebyr  til staten  fastsatt  etter nærmere regler  gitt av departementet
(2) Overtredelsesgebyrer  pålegges den som er ansvarlig for offentliggjeringen. Det

bør vedfastsettelsen  av størrelsen på gebyret legges vekt på overtredelsens
karakter og grovhet. ed gjentatte overtredelser av§ 9-9 kan gebyret forhøyes.
Gebyret er beløpsmessig begrensa 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 inndrivelse,  renter  og betalingsfrist.

Følgende endringer foreslås  i kommuneloven:
Ny overskrift i kap. 6A skal lyde:
Kapittel 6A. Innbyggerinitiativ og rådgivende lokale folkeavstemninger.

Ny § 39b Lokale folkeavstemna ger
1. Kommunestyket eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes

rådgivende lokal folkeavstemning.
2. Kommunene og fylkeskommunene plikter å gi de oppgaver som

departementet finner er nødvendige for å offentliggjøre informasjon om
lokale folkeavstemninger.

Vurdering:
Tidligstemmegivning - § 8.
I lovforslaget legges det opp til å innføre en ordning med "tidligstemmegivning" fra 1. juli og
frem til den ordinære forhåndsstemmegivningen begynner 10. august. Bakgrunnen for
forslaget er hensynet til fiskere og personer som arbeider i utenriksfart. Disse er ofte på sjøen i
lengre perioder som gjør at de ikke er i land og kan få avgitt stemme. Det går også fram av
høringsnotatet at også utenlandsstudenter ønsker å stemme tidligere enn 10. august.
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Når det gjelder disse,  har de muligheter til å forhåndsstemme ved ambasadene eller benytte
seg av brevstemming.

Det er positivt at det legges til rette for tidligstemming for de som ikke har noen andre
muligheter til å avgi stemme, men dette vil også påvirke flere bestemmelser i valgloven som
skjæringsdato for manntallet (30. juni i valgåret), fristene for behandling av manntallet,
innleveringsfristen for listeforslagene (31. mars), valgmyndighetenes godkjenning av
listeforslagene (senest 1. juni) samt retten til å klage på vedtak om å godkjenne eller forkaste
et listeforslag (§ 6-8) samt trykking av stemmesedler. Forslaget må legge opp til at man får et
rammeverk som tar hensyn til og sikrer god nok tid til behandling av evt. klager, testing av
stemmesedler og til å trykke stemmesedler til tidligstemmegivningen. Ut fra dette bør § 7-1
endres slik at fylkesvalgstyretlvalgstyret har trykket opp alle godkjente valglister før
tidligstemmegivningen tar til.
En annen mulighet er at departementet sender ut stemmesedler slik det gjøres for velgere som
stemmer utenfor fylke ved stortingsvalg og fylkestingsvalg og utenfor egen kommune ved
kommunestyrevalg. Disse stemmesedlene inneholder ikke kandidatnavn. I stedet inneholder
de en oversikt over alle de registrerte partiene. Velger krysser av for partiet vedkommende
ønsker å stemme på. Ved å velge denne løsningen unngås mange av de praktiske
utfordringene forbundet med å få klar ferdigtrykte stemmesedler.

Ambulerende stemmemottak -  stemmegivning utenfor valglokalet.
I høringsnotatet drøftes spørsmålet om man bør legge til rette for å ta imot stemmer fra
velgere (ambulerende) som blir akutt sjuke på valgdagen. Ut fra dagens lov, er det ikke mulig
å ta imot stemmer i slike tilfeller. Valglovutvalget peker på at det har vært positive holdninger
blant valgstyrene og valgfunksjon rer til å besøke velgere der de oppholder seg i slike
tilfeller. Det er ikke bare innleggelser i sykehus dette er aktuelt men også i egen bolig. Dette er
tilfeller det ikke vil være mange av, men det oppstår av og til. Det burde være mulig for
kommunene å vurdere om det lar seg gjøre å ta imot slike stemmegivninger ut fra geografiske
hensyn, kapasitet osv. i hvert enkelt tilfelle.
En løsning for å få til dette kan være å la valgstyrene ta avgjørelsen og at man følger samme
prosedyre som ved mottak av stemmegivning utenfor valglokalet. Dette kan løses ved at ordet
umiddelbart tas ut av § 9-6 slik at den blir lydende: Er velgeren ikke i stand til å bevege seg
inn i valglokalet, kan vedkommende avgi stemme til to stemmemottakere utenfor valglokalet.
I forskriften burde det tas inn noe om hvilke krav som stilles for å kunne avgi slik stemme,
bl.a. burde det kunne kreves skriftlig erklæring om at vedkommende ikke er i stand til å
oppsøke valglokalet..

Valgdager og åpningstider ved valglokalene - § 9.
Det er opp til kommunene å bestemme om det skal være valg over 1 eller 2 dager. I forslag til
endringer av § 9-2 andre ledd foreslås det at vedtak om slik beslutning "treffes med tilslutning
av så mange stemmer som tilsvarer minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer".

I § 9-3 andre ledd heter det at "valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå, og
fastsetter tiden for stemmegivningen". Det foreslås i tillegg at "Kommunestyret selv med
tilslutning av så mange stemmer som tilsvarer minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer, kan
vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt".

Prinsippet i det demokratiske systemet er som det også fremgår av høringsutkastet at flertallet
i kommunestyret er det avgjørende for utfallet av saken. Dette prinsippet må vi verne om. Det
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er da underlig at det innføres ordninger med at mindretallet kan avgjøre disse spørsmålene.
Dette er realitetene i disse forslagene.
Det bør ikke innføres en ordning som betyr at mindretallet avgjør disse spørsmålene.
Det anbefales at gjeldende lov videreføres slik at vedtak om todagers valg treffes med
alminnelig flertall (§ 9-2 andre ledd) og at valgstyret fastsetter hvor stemmegivningen skal
foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen (§ 9-3 andre ledd) .
De økonomiske sidene ved to-dagers valg er selvsagt et annet spørsmål, og må være opp til
det enkelte kommunestyre å avgjøre. Det viktigste i forslagene er det prinsippielle.

Åpningstiden v/valglokalene - §  9-3 andre ledd.
Departementet foreslår at det skal være anledning til å holde valglokalene åpne til kl 2100. I
valglokaler med store køer opp mot stengetid, kan dette være en løsning.
I høringsutkastet drøftes også spørsmålet om det skal fastsettes tidpunkt for når valglokalene
skal åpne men vil ikke foreslå en lovfesting av dette. Departementet oppfordrer imidlertid
kommunene til å tenke nytt i forhold til å åpne lokalene tidligere slik at folk har en mulighet
til å stemme før de går på jobb.
Det må være lokale forhold som avgjør dette. Hensynet til velgerne er det viktigste her. I
denne planleggingen er det særlig viktig å ta hensyn til pendling, geografi, offentlige
kommunikasjonstilbud (buss), antall valglokaler m.m.
Når det gjelder den sentrale informasjonen om åpningstider, er det viktig at denne gjøres på en
slik måte at det fremgår at åpningstidene kan være forskjellige i de enkelte kommunene og at
velgerne må søke informasjon der.
Enkelte påengterer at ved å stenge valglokalene kl 2100 vil resultatene komme senere/bli
forsinket. Dette er ikke noe argument i seg selv. Det må være hensynet til velgerne og selve
valgavviklingen som er det viktigste her, ikke tidspunktet for når valgresultatene kan
foreligge.
Jevnaker kommune støtter forslaget om at valglokalene kan holde åpne til kl 2100.
Endringene i § § 8-1(3), 9-9 og 10-1(1) er som en følge av den foreslåtte endringen i § 9-3
andre ledd.

Sanksjoner ved lovbrudd på valglovens § 9-9
Det er forbudt å offentliggjøre valgresultater og prognoser, som er laget på grunnlag av
undersøkelser som er gjort de dagene valget foregår, før alle valglokalene er stengte valgdagen
(mandag) En offentliggjøring er et lovbrudd men er ut fra dagens lovgivning ikke
straffesanksjonert.
Ved stortingsvalget 2005 ble det offentliggjort resultater fra valgdagsmålinger før kl 2000 på
valgdagen. Ved samme valg ble det også røpet opplysninger fra innrapporterte valgresultat før
kl 2000. Departementet mener på bakgrunn av dette at det kan være grunn til å vurdere om
brudd på § 9-9 bør sanksjoneres slik at forbudet blir mest mulig effektivt. Det er ikke snakk
om å forby valgdagsmålinger og reelle valgresultater, men departmentet ønsker å utsette
tidspunktet for når opplysningene blir offentliggjorte.
Lovforslaget innfører lovbruddsgebyr ved brudd på valgloven § 9-9. Det følger av lovforslaget
at formålet med forbudet er å hindre utilbørlig påvirkning av velgerne mens stemmegivningen
enda pågår samt ønsket om å sikre en rolig og verdig gjennomføring av stemmegivningen.
Jevnaker kommune er derfor positiv til forslaget om å innføre lovbruddsgebyr ved brudd på
valglovens § 9-9.

Valgobservasjon §  15-10.
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Norge er gjennom ulike internasjonale konvensjoner og dokumenter forpliktet til både å
invitere og å ta imot nasjonale og internasjonale valgobservatører fra institusjoner og
organisasjoner. Det er helt klart at nasjonale og internasjonale valgobservatører fra
institusjoner og organisasjoner har rett til å være valgobservatører i Norge. Gjeldende
lovgivning har ingen bestemmelser om valgobservasjon. Departementet har derfor ingen
hjemmel verken til å skrive ut akkreditering for observatører, til å legge til rette for
observasjon eller til å pålegge kommunene å ta imot observatører. Slik departementet ser det,
er det likevel ingen tvil om at Norge gjennom forpliktelsene sine i mellom OSSE og
Eroparådet er forpliktet til å legge til rette for slik valgobservasjon. Det foreslås derfor en ny §
15-10 der departementet får hjemmel til å pålegge kommunene en plikt til å ta imot
valgobservatører både nasjonale og internasjonale.

Lokale  folkeavstemminger -  ny § 39b i kommuneloven.
Verken valgloven eller kommuneloven inneholder bestemmelser om lokale
folkeavstemminger. Lokale folkeavstemminger som blir gjennomført i Norge er rådgivende
overfor kommunestyrene.
Departementet mener at muligheten til å holde folkeavstemminger er underkommunisert og
foreslår derfor å lovfeste prinsippet om retten kommunene har til å holde lokale rådgivende
folkeavstemminger. Departementet ønsker å synliggjøre kommunenes muligheter og ønsker
en lovregulering som er generell for å favne alle aktuelle saker. En slik regel vil ha sin
naturlige plass i kommuneloven sammen med reglene om innbyggerinitiativ. Departementet
mener dette er regler som utfyller hverandre.
Departementet sier videre at det fremdeles ikke er aktuelt å lovfeste hvordan
folkeavstemmingene skal gjennomføres i praksis selv om det kan være aktuelt åta
-utgangspunkt i regelverket i valgkoven. Det må fremdeles være opp til kommunene selv å
bestemme ut fra lokale forhold, for eksempel om fokeavstemmingen skal gjelde hele eller
deler av kommunen.
Rådmannens forslag til vedtak:
Tidligstemmegivning § 8-1
Jevnaker kommune er positiv til forslaget om "tidligstemmegivning" fra 1. juli. Jevnaker
kommune vil påpeke at det er flere lovbestemte frister som påvirker datoen for starten av
tidligstemmegivningen. Det forutsettes at lovendringen tar hensyn til og sikrer god nok tid til
behandling av innkomne listeforslag, behandling av klager og trykking av stemmesedler samt
utlegging av manntallet, jfr. skjæringsdato og utsendelse av valgkort.

Som følge av den foreslåtte lovendringen vil det være behov for å endre § 7-1(1) til å lyde:
Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg sørger fylkesvalgstyret for at det blir trykt stemmesedler
for alle godkjente valglister i fylket før  tidligstemmegivningen starter innenriks.

Som følge av den foreslåtte lovendringen vil det være behov for å endre § 7-1(2) til å lyde:
Ved kornmunestyrevalg sørger valgstyret for at det blir trykt stemmesedler for alle godkjente
valglister i fylket før  tidligstemmegivningen starter innenriks.

Alternativt  kan det tas inn en bestemmelse som pålegger departementet å sende ut
stemmesedler slik det gjøres for velgere som stemmer utenfor eget fylke ved stortingsvalg og
fylkestingsvalg og utenfor egen kommune ved kommunestyrevalg. Dette for å hindre
kommunenes praktiske utfordringer som er knyttet opp mot klargjøring av stemmesedlene.

Valgdager  og åpningstider ved valglokale § 9.
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§9-2. Det anbefales at gjeldende lov videreføres slik at vedtak om todagers valg treffes med
alminnelig flertall i kommunestyret. Dette ut fra det demokratiske prinsippet om at det er
flertallets vedtak som gjelder, jfr. vurderingene i saksframlegget.

§ 9-3 gjeldende lov videreføres slik at valgstyret fastsetter hvor stemmegivningen skal foregå
og fastsetter tiden for stemmegivningen. Dette ut fra det demokratiske prinsippet om at det er
flertallets vedtak som gjelder, jfr. vurderingene i saksframlegget, jfr. for øvrig vurderingene i
saksframlegget.

§ 9-3 vedr. åpningstidene. Jevnaker kommune er positiv til forslaget om å endre åpningstiden
til kl 2100. Dette gir kommunene større fleksibilitet i valgavviklingen. Det må være lokale
forhold som bestemmer hvilke åpningstider man skal ha innenfor lovens rammer, jfr. for øvrig
vurderingene i saksframlegget.

Forslag til ny endring: § 9-6 endres til å lyde: er velgeren ikke i stand til å bevege seg inn i
valglokalet, kan vedkommende avgi stemme til to stemmemottakere utenfor valglokalet, jfr.
kommentarene under punktet om ambulerende stemmegivning/stemmegivning utenfor
valglokalet.

Endrignene i §§ 8-1, 9-9 og 10-1(1)-
Jevnaker kommune støtter forslaget. Dette er endringer som en følge av endringsforslaget i §
9-3.

Valgobservasjon - ny § 15-10.
Jevnaker kommune støttet- forslagt

Overtredelsesgebyr -ny § 15-11
Jevnaker kommune støtter forslaget.

Ny overskrift i kapittel 6A i kommuneloven.
Jevnaker kommune støtter forslaget.

Ny § 39b lokale folkeavstemninger.
Jevnaker kommune støtter forslaget

Behandling i Kommunestyret -  18.09.2008:

Vedtak i Kommunestyret - 1.8.09.2008:
Tidligsteimegivning § 8-1
Jevnaker kommune er positiv til forslaget om "tidligstenunegivning" fra 1. juli. Jevnaker
kommune vil påpeke at det er flere lovbestemte frister som påvirker datoen for starten av
tidligstemmegivningen. Det forutsettes at lovendringen tar hensyn til og sikrer god nok tid til
behandling av innkomne listeforslag, behandling av klager og trykking av stemmesedler samt
utlegging av manntallet, jfr. skjæringsdato og utsendelse av valgkort.

Som følge av den foreslåtte lovendringen vil det være behov for å endre § 7-1(1) til å lyde:
Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg sørger fylkesvalgstyret for at det blir trykt  stemmesedler
for alle godkjente valglister i fylket  før tidligstemmegivningen starter innenriks.
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Som følge av den foreslåtte lovendringen vil det være behov for å endre § 7-1(2) til å lyde:
Ved kommunestyrevalg sørger valgstyret for at det blir trykt stemmesedler for alle godkjente
valglister i fylket før  tidligstemmegivningen starter innenriks.

Alternativt kan det tas inn en bestemmelse som pålegger departementet å sende ut
stemmesedler slik det gjøres for velgere som stemmer utenfor eget fylke ved stortingsvalg og
fylkestingsvalg og utenfor egen kommune ved kommunestyrevalg.  Dette for å hindre
kommunenes praktiske utfordringer som er knyttet opp mot klargjøring av stemmesedlene.

Valgdager og åpningstider ved valglokale § 9.
§9-2. Det anbefales at gjeldende lov videreføres slik at vedtak om todagers valg treffes med
alminnelig flertall i kommunestyret. Dette ut fra det demokratiske prinsippet om at det er
flertallets vedtak som gjelder, jfr. vurderingene i saksframlegget.

§ 9-3 gjeldende lov videreføres slik at valgstyret fastsetter hvor stemmegivningen skal foregå
og fastsetter tiden for stemmegivningen. Dette ut fra det demokratiske prinsippet om at det er
flertallets vedtak som gjelder, jfr. vurderingene i saksframlegget, jfr. for øvrig vurderingene i
saksframlegget.

§ 9-3 vedr. åpningstidene. Jevnaker kommune er positiv til forslaget om å endre åpningstiden
til kl 2100. Dette gir kommunene større fleksibilitet i valgavviklingen. Det må være lokale
forhold som bestemmer hvilke åpningstider man skal ha innenfor lovens rammer, jfr. for øvrig
vurderingene i saksframlegget.

Forslag til ny endring: § 9-6 endres til å lyde: er velgeren ikke i stand til å bevege seg inn i
valglokalet, kan vedkommende avgi stemme til to stemmemottakere utenfor valglokalet, jfr.
kommentarene under punktet om ambulerende stemmegivning/stemmegivning utenfor
valglokalet.

Endringene i §§ 8-1, 9-9 og 10-1(1)-
Jevnaker kommune støtter forslaget.  Dette er endringer som en følge av endringsforslaget i §
9-3.

Valgobservasjon-ny § 15-10.
Jevnaker kommune støttet forslaget

Overtredelsesgebyr - ny § 15-11
Jevnaker kommune støtter forslaget.

Ny overskrift i kapittel 6A i kommuneloven.
Jevnaker kommune støtter forslaget.

Ny § 39b lokale folkeavstemninger.
Jevnaker kommune støtter forslaget
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