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MELDING OM VEDTAK

Lenvik formannskap/valgstyre behandlet i møte 09.09.2008 sak 187/08. Følgende vedtak ble
fattet:

Vedtak:

Valgstyrets vedtak (rådmannens Innstilling -  enstemmig):
Formannskapet/valgstyret i Lenvik kommune gir slik uttalelse til høringsnotatet av 27. juni 2008 om
endringer i valgloven og kommuneloven:

- En er enig med departementet i at det ikke innføres endringer i valgsystemet uten
at det er klare behov og gode grunner for dette, men vil også presisere at endringer
som foreslås innrettes slik at de stimulerer til økt valgdeltagelse og er med på å
styrke demokratiet.

- Det sees med interesse på at det skal utformes helhetlige, funksjonelle og tiltalende
fysiske rammer rundt stemmegivningen, og Lenvik er positiv til å være
pilotkommune for utprØving-ffiv en s i øsning ved vålgåT2009 vis'depaftemerRetw--
finner dette formålstjenlig.

- Det gis tilslutning til mulighet for senere stengetid på valgdagen (kl 21.00) og
mulighet for tidlig stemming i forbindelse med forhåndsstemmegivningen.

- Forsalget om minst 113 flertall for å fatte et vedtak om søndagsvalg/to dagers
valgdag støttes.

- Forslaget om obligatorisk valgobservasjon støttes.

- Forslaget om bøtlegging dersom valgresultat offentliggjøres for tidlig støttes.

- Forslaget om å ta inn et nytt punkt i kommuneloven om rådgivende lokale
folkeavstemning  støttes.

- Det registreres videre at departementet ikke ønsker å følge valglovutvalgets forslag
om å tilrettelegge for ambulerende stemmemottak på valgdagen.
Denne tilgjengeligheten for velgerne ble aktualisert i Lenvik ved siste valg, og på
bakgrunn av dette mener en at det bør åpnes opp for at velgere som uforskyldt
kommer i en situasjon der de ikke kan møte opp i stemmelokalet på valgdagen(-e)

allikevel vil kunne ha muligheten til å få stemt,
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