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SVAR - HØYRINGSNOTAT OM ENDRINGAR I VALLOVA OG KOMMUNELOVA

Karmøy formannskap fattet i møte den 22.09.2008, jf. saksnr 122/08, følgende enstemmige vedtak:

Karmøy kommune viser til brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 27. juni 2008
vedlagt høringsnotat om endringer i valgloven og kommuneloven. På generelt grunnlag er Karmøy
kommune enig med departementet i at det er viktig å være varsomme med å innføre endringer i
systemet uten at det er klare og gode grunner for det, for på denne måten unngå eventuelle feil og
vanskeligheter i forbindelse med gjennomføringen av valg. Karmøy kommune har følgende
merknader:

1. Karmøy  kommune er enig med departementet i at en ikke bør lovfeste plikt for kommunene til å
avholde forhåndsstemmegivning på bestemte steder. Kommunene bør ut fra lokale behov og

- -- forutsetninger'a rgØ  t ål'er-gcjr s-iktsiness>ige, slik praksis er i dag.  Det samme
gjelder fastsettelse av bestemte åpningstider.  Karmøy kommune har merket seg at departementet
vil vurdere om det skal innføres en plikt til å  legge til rette for forhåndsstemmegivning på
videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner og andre spørsmål om
forhåndsstemmegivning på fastsatte steder etter valget i 2009.

2. Karmøy kommune har ikke innvendinger mot departementets forslag om å innføre muligheten
for at velgerne fra 1. juli skal ha anledning til å henvende seg til kommunen og be om å få
stemme før ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august, selv om kommunen er usikker
på hvor stor gevinsten i form av økt stemmeoppslutning vil være alt i alt. Vi forutsetter at en
ikke lovfester bestemte åpningstider og steder, dette må kommunene selv avgjøre ut i fra lokale
behov og forutsetninger.

I høringsnotatet skriver departementet på s. 31 at "på dette tidspunktet skal det vere mogleg å ha
klart manuelle utskrifter fra manntallet og ferdig trykte røystesetlar". Det vises til valgloven § 7-
1 vedrørende trykking av stemmesedler hvor det er et krav at det blir trykt stemmesedler for alle
godkjente valglister før forhåndsstemmegivningen starter innenriks. Dersom departementet
mener at trykte stemmesedler skal foreligge og benyttes allerede fra 1. juli, bør dette presiseres i
valgloven § 7-1, jf. § 8-1 hvor det slås fast at forhåndsstemmegivning starter 10. august.

Postadresse Sentralbord/Servicetorg Bankgiro E-Østadresse
Rådhuset, 4250 Kopervik 52 85 75 00 / 52 85 75 10 7370.05.05283 Østmottak.sentral@karmoy.kommune.no
Besoksadresse Telefax Organisasjousur Internett
Statsråd Vinjesgt. 25,Kopervik 52 85 22 32 940 791 901 www.karmoy.kommune.no



3. Karmøy kommune har ikke merknader til at valgloven § 9-3 andre ledd endres slik at
stemmegivningen kan foregå frem til kl. 21.00. Vi vil imidlertid ikke støtte forslaget om at
minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer kan vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det
valgstyret har vedtatt. Vi kan ikke se at det foreligger særskilte hensyn og begrunnelser som
skulle tilsi at en i dette tilfellet bør avvike prinsippet om at vedtak i folkevalgte organ som
hovedregel treffes med alminnelig flertall, jf kommuneloven § 35 nr. 1 første setning.

4. Karmøy kommune vil med samme begrunnelse som i pkt. 3 ovenfor heller ikke støtte forslaget
om at minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer kan vedta at det også skal avholdes
todagersvalg.

5. Karmøy kommune har ingen merknader til at det innføres hjemmel for overtredelsesgebyr ved
uaktsom og forsettlig overtredelse av valgloven § 9-9 når det gjelder offentliggjøring av
valgresultater og prognoser, og at Medietilsynet får myndighet til å ilegge gebyr.

6. Karmøy kommune har ingen merknader til forslag til ny § 15-10 Valgobservasjon som
innebærer at departementet far hjemmel til å pålegge kommunene en plikt til å ta i mot
nasjonale og internasjonale valgobservatører.

7. Karmøy kommune har ingen merknader til at kommunenes rett til å avholde lokale rådgivende
folkeavstemminger hjemles i kommuneloven kap. 6A, ny § 39 b. Lovreguleringen bør dog være
generell. Det må fremdeles være opp til den enkelte kommune å avgjøre hvordan en
folkeavstemming i praksis skal avholdes. Karmøy kommune er enig i at en slik regel har sin
rettmessige plass i kommuneloven sammen med reglene om innbyggerinitiativ.

8. Karmøy kommune har ikke innvendinger mot at Statistisk sentralbyrå gis hjemmel til å samle
inn data fra kommunene om lokale folkeavstemminger, slik at den offisielle valgstatistikken kan
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