
Levanger kommune
Rådmannen

Kommunal- og Regionaldepartementet

Deres  ref Vår ref RMK 2008/7719

Forslag til endringer i valgloven og kommuneloven  -  høring

Dato: 22.09.2008

Formannskapet i Levanger behandlet i sitt møte 17. september d.å. som sak 104/08  "Forslag

til endringer i valgloven og kommuneloven - høring".

Følgende uttalelse ble av formannskapet enstemmig vedtatt:

Valgloven:

§ 8-1 punkt  1. Levanger kommune er enig i at tidspunktet kan settes til kl 2100 som
siste frist for at forhåndsstemme skal ha kommet inn til valgstyret.

§ 8-1 punkt 4 Kommunen er enig i at  velgere som oppholder  seg innenriks og som
ikke kan avgi  stemme i perioden  for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan

avgi stemme  fra ]juli og fram til forhåndsstemmegivningen starter 10 . august i
valgåret.

§ 9-2 Kommunen er enig i valg på 2 dager kan gjennomføres dersom minstl/3 av

kommunestyrets medlemmer går inn for det. Det forutsettes at åpningstiden på
søndag er kortere enn på valgdagen.

§ 9-3 Kommunen er enig i at minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer kan vedta å
holde valglokalene åpne lenger enn valgstyret har vedtatt. (Stemmegivningen må ikke
foregå senere enn kl 21 valgdagen)

§ 9-9 Kommunen støtter at  offentliggjøring  av noe valgresultat ikke må skje  før kl 21
på valgdagen.

§ 10-1 Kommunen er enig i tidspunktet 21. (En konsekvens av endringene over)

§ 15-10 Kommunen har ingen innvendinger til at kommunene etter nærmere regler
gitt av departementet, kan motta valgobservatører. Staten må dekke eventuelle økte
kostnader dette medfører.

§ 15-11 Kommunen er enig i at det kan vedtas  gebyr dersom reglene for
offentliggjøring  av valgresultatet ikke overholdes.

Det ble diskutert en del av det som er berørt i høringsdokumentet ,  uten at det er
foreslått  lovendringer på disse punktene . Dette gjelder  bl. a. valgagitasjon  utenfor
valglokalet, bruk av stemmeseddelkonvolutter ,  retting av stemmesedler,
legitimasjonsplikt ,  sammensetning av stemmestyrene m. m. Levanger kommune er
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enig i at det ikke er grunnlag for lovendringer på noen av disse områdene, men
mulighet for strykning av kandidater på listene kan tas inn igjen.

Endring av Kommuneloven Kapitel 6 A /Folkeavstemminger:
Kommunene har i dag adgang til å gjennomføre lokale rådgivende
folkeavstemminger. Det er ingen innvendinger mot at dette tas inn i - og tydeliggjøres
i kommuneloven.

Særutskrift av saken følger vedlagt.

Vennlig hilsen

sign.
Rita-Mari Keiserås
formannskapssekretær
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Saksprotokoll i Levanger formannskap  -  17.09.2008

Forslag i møte:
Jostein Trøite SV fremmet føl ende forsla til vedtak:
Saken oversendes til kommunestyret.

Jostein  Trøite SV  fremmet føl ende endrin sforsla  -  15-10:
Kommunen har ingen innvendinger til at kommunene etter nærmere regler gitt av
departementet,  kan motta valgobservatører.  Staten må dekke eventuelle økte kostnader dette
medfører.

Anne Grethe Ho*em DNA fremmet føl ende tille sforsla :
Mulighet for strykning av kandidater på listene kan tas inn igjen.

Avstemning:
Arbeidsgruppas forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Trøites
endringsforslag.
Hojems tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Trøites forslag til vedtak avvist med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:
Valgloven:
§ 8-1 punkt 1. Levanger kommune er enig i at tidspunktet kan settes til kl2100 som siste
frist for at forhåndsstemme skal ha kommet inn til valgstyret.

§ 8-1 punkt 4  Kommunen er enig i at velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan
avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi stemme fra
1.juli og fram til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.

§ 9-2 Kommunen er enig i valg på 2 dager kan gjennomføres dersom minstl/3 av
kommunestyrets medlemmer går inn for det. Det forutsettes at åpningstiden på søndag er
kortere enn på valgdagen.

§ 9-3 Kommunen er enig i at minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer kan vedta å holde
valglokalene åpne lenger enn valgstyret har vedtatt. (Stemmegivningen må ikke foregå
senere enn kl 21 valgdagen)



§ 9-9 Kommunen støtter at offentliggjøring av noe valgresultat ikke må skje før kl 21 på
valgdagen.

§ 10-1 Kommunen er enig i tidspunktet 21. (En konsekvens av endringene over)

§ 15-10  Kommunen har ingen innvendinger til at kommunene etter nærmere regler gitt av
departementet, kan motta valgobservatører. Staten må dekke eventuelle økte kostnader dette
medfører.

§ 15-11 Kommunen er enig i at det kan vedtas gebyr dersom reglene for offentliggjøring av
valgresultatet ikke overholdes.

Det ble diskutert en del av det som er berørt i høringsdokumentet, uten at det er foreslått
lovendringer på disse punktene. Dette gjelder bl.a. valgagitasjon utenfor valglokalet, bruk av
stemmeseddelkonvolutter, retting av stemmesedler, legitimasjonsplikt, sammensetning av
stemmestyrene m. m. Levanger kommune er enig i at det ikke er grunnlag for lovendringer
på noen av disse områdene, men mulighet for strykning av kandidater på listene kan tas inn
igjen.

Endring av Kommuneloven Kapitel 6 A / Folkeavstemminger:
Kommunene har i dag adgang til å gjennomføre lokale rådgivende folkeavstemminger. Det
er ingen innvendinger mot at dette tas inn i - og tydeliggjøres i kommuneloven.

Arbeidsgruppas forslag til vedtak:
Valgloven:
§ 8-1 punkt 1. Levanger kommune er enig i at tidspunktet kan settes til kl2100 som siste
frist for at forhåndsstemme skal ha kommet inn til valgstyret.

§ 8-1 punkt 4 Kommunen er enig i at velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan
avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi stemme fra
1.juli og fram til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.

§ 9-2 Kommunen er enig i valg på 2 dager kan gjennomføres dersom minstl/3 av
kommunestyrets medlemmer går inn for det. Det forutsettes at åpningstiden på søndag er
kortere enn på valgdagen.

§ 9-3 Kommunen er enig i at minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer kan vedta å holde
valglokalene åpne lenger enn valgstyret har vedtatt. (Stemmegivningen må ikke foregå
senere enn kl 21 valgdagen)

§ 9-9 Kommunen støtter at offentliggjøring av noe valgresultat ikke må skje før kl 21 på
valgdagen.

§ 10-1 Kommunen er enig i tidspunktet 21. (En konsekvens av endringene over)

§ 15-10  Kommunen har ingen innvendinger til at kommunene etter nærmere regler gitt av
departementet, kan motta valgobservatører. Staten må dekke eventuelle økte kostnader dette
medfører.

§ 15-11 Kommunen er enig i at det kan vedtas gebyr dersom reglene for offentliggjøring av
valgresultatet ikke overholdes.

Det ble diskutert en del av det som er berørt i høringsdokumentet, uten at det er foreslått
lovendringer på disse punktene. Dette gjelder bl.a. valgagitasjon utenfor valglokalet, bruk av
stemmeseddelkonvolutter, retting av stemmesedler, legitimasjonsplikt, sammensetning av



stemmestyrene m. m. Levanger kommune er enig i at det ikke er grunnlag for lovendringer
på noen av disse områdene.

Endring av Kommuneloven Kapitel 6 A / Folkeavstemminger:
Kommunene har i dag adgang til å gjennomføre lokale rådgivende folkeavstemminger. Det
er ingen innvendinger mot at dette tas inn i - og tydeliggjøres i kommuneloven.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1 Gruppas notat, datert 03.09.08

Saksprotokoll i Levanger formannskap -  13.08.2008

Forslag i møte:
Det nedsettes en gruppe medfølgende medlemmer. Hans Heieraas, Nina Bakken Bye
og Jostein Trøite.
Gruppas forslag til uttalelse legges fram for formannskapet til behandling.
Formannskapssekretæren kaller gruppa inn til første møte.

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det nedsettes en gruppe med følgende medlemmer: Hans Heieraas, Nina Bakken Bye
og Jostein Trøite.
Gruppas forslag til uttalelse legges fram for formannskapet til behandling.
Formannskapssekretæren kaller gruppa inn til første møte.

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Kommunal o re ionalde artementets brev datert 27. 'uni 2008.
2. Høringsnotat PDF

Saksopplysninger:
Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut høringsnotat med forslag til enkelte
endringer i valgloven og kommuneloven.

Høringsfristen er tirsdag 30. september 2008.

Departementet legger i høringsnotatet fram forslag til disse lovendringene:

 Forslag om å innføre en ordning med "tidligstemming", det vil si at velgeren fra 1. juli
skal ha mulighet til å henvende seg til kommunen og be om å få avgi stemme før den
ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august.

 Forslag om at kommunen kan fastsette at valglokalene skal holde åpent til kl. 21.00.
 Forslag om at en tredel av medlemmene i kommunestyret kan bestemme at kommunen

skal holde todagers valg.
 Forslag om innføring av lovbruddsgebyr ved brudd på valgloven.



 Forslag om hjemmel for valgobservasjon.
 Forslag om en prinsippforskrift i kommuneloven om rådgivende lokale

folkeavstemninger og hjemmel for innsamling av data om slike folkeavstemninger.

Departementet hadde høsten 2007 på høring forslag om at sikting eller tiltale for
valgjuks etter straffeloven ka ittel 10 kan føre til suspensjon fra vervet som
folkevalgt. Det ble foreslått en hjemmel for slik suspensjon i kommuneloven 15 nr.
3. Departementet planlegger å fremme en lovproposisjon senere i år der dette
forslaget blir fulgt opp.

Høringsnotatet inneholder også en gjennomgang av evalueringa etter lokalvalget i fjor høst.

Vurdering:
Formannskapet bes vurdere om det skal settes ned et utvalg som får fullmakt til å
avgi uttalelse på kommunens vegne innen fristens utløp (30. september).

Saken legges med dette fram for formannskapet til behandling.


