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Høring - endringer i valgloven og kommuneloven

Vi viser til departementets høringsbrev av 2008-06-27, med vedlagte høringsnotat. Vi beklager
at høringsuttalelsen kommer etter at fristen er gått ut, men håper likevel at våre synspunkter blir
vurdert. Våre kommentarer knytter seg til § 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og
prognoser, og § 15-11 om overtredelsesgebyrer knyttet til samme paragraf.

1. Generelt

På generelt grunnlag vil vi hevde at departementet, gjennom sin argumentasjon for ytterligere
restriksjoner på publisering av valgdagsmålinger og valgresultater, med dertil svært romslige
sanksjonsbestemmelser, nærmest konstruerer et problem som ikke eksisterer. Departementet
sitter selv på dokumentasjon (undersøkelse gjennomført av Institutt for medier og
kommunikasjon ved Universitet i Oslo) som viser at det ikke er mulig å påvise noen
sammenheng mellom partienes oppslutning på meningsmålinger og den oppslutning de oppnår i selve
valget. At publisering av målinger - eller for den saks skyld resultater på selve valgdagen - skulle ha noen
spesielt sterkere effekt, har mildt sagt formodningen mot seg. Tvert imot er det all grunn til å anta at jo
nærmere valgurnen velgerne er, jo større sannsynlighet er det for at man har bestemt seg.

Departementet bør også huske at det å påvirke velgerne, for den saks skyld helt inn i valglokalet,
slett ikke er forbudt. Dersom departementets bekymring for ro og verdighet rundt valget, samt at
velgerne ikke skal påvirkes tett opp mot selve stemmegivningen, er det en rekke tiltak som må
gjennomføres. Utdeling av stemmesedler og materiell fra partirepresentanter utenfor
valglokalene er det første. I dag må velgerne enkelte steder nærmest brøyte seg gjennom
pågående utsendinger fra partikontorene. Dernest kan det spørres om det overhodet skal være
tillatt å trykke leserbrev eller lederartikler på selve valgdagen som kan tenkes å påvirke velgerne.
For ikke å snakke om meningsmålinger som er tatt opp dagen før. Vi antar at departementet ser
hvor galt av sted dette bærer. Velgerne påvirkes av et utall faktorer på sin - i dobbelt forstand -
lange vei mot valglokalet og en beslutning om hvilket parti man skal gi sin stemme. Å hevde at
nettopp offentliggjøring av valgdagsmålinger, eller for den saks skyld resultater, skulle medføre
en særlig utilbørlig  påvirkning, er ikke forklart i høringsnotatet. Man nærmest konstaterer at det
er slik, en konklusjon som står i sterk kontrast til så vel historiske erfaringer, dokumenterte



vitenskaplige undersøkelser og - ikke minst - en teknologisk utvikling som er i ferd med å løpe
fra departementets åpenbare ønske om å regulere frie ytringer.

2. Valgdagsmålinger

Prinsipalt mener vi derfor departementet burde gå motsatt vei, og i det minste oppheve forbudet
mot offentliggjøring av  valgdagsmålinger.  Det er vanskelig for oss å forstå hvordan selve
offentliggjøringen kan skade den ro og verdighet departementet er opptatt av, og som åpenbart
forstyrres av en rekke faktorer departementet tydeligvis ikke har som intensjon å gjøre noe med.
Kanskje kunne man se for seg at gjennomføringen av valgdagsmålinger -  i likhet med en rekke
andre momenter  -  kunne virke forstyrrende ved valglokalet. Slik valgdagsmålinger
gjennomføres i dag, er ikke det tilfellet.  Målingene gjennomføres ikke fysisk  på den måten. At
offentliggjøringen av slike målinger skulle påvirke ro og verdighet rundt valget er heller ikke
underbygget i høringsnotatet.  Departementet har pekt på flere europeiske land har restriksjoner
på publisering av slike målinger. Vi vil  gjerne peke på det faktum at blant de land det er mest
naturlig å sammenligne oss med -  de skandinaviske - er det ingen andre som opererer med slike
lovbestemmelser.  Vi mener på dette grunnlaget at forbudet mot offentliggjøring av
valgdagsmålinger for valglokalene stenger, bør tas ut av § 9-9.

3. Valgresultater

Av hensyn til likhetsprinsippet for tilgang til offentlig informasjon, mener vi det kan forsvares at
departementet har bestemmelser for når den offisielle informasjonen om valgresultatene skal
offentliggjøres  fra valgmyndighetenes side, og at utgangspunktet da er det tidspunktet når
valglokalene stenger. Det følger naturlig av dette at de medier som måtte inngå avtaler  om
tilgang til resultater på et tidligere tidspunkt, for derigjennom å forberede valgsendinger og
rapportering, også må finne seg i å følge det som da avtales. Norske medier er - som alle andre -
forpliktet til å holde avtaler man inngår. Vi kan da heller ikke se at departementet har
dokumentert at brudd på disse avtalene utgjør noe problem.

Et annet spørsmål er om mediene skal kunne forfølges gjennom administrative eller rettslige
sanksjoner for publisering av resultater man måtte ha fått gjennom andre kilder, for eksempel
ved at personer med tilgang til resultater gir disse videre til representanter for en redaksjon. Det
berører i så fall spørsmålet om myndighetene kan straffe publisering av informasjon som er
tilegnet på legal måte, selv om det innebærer et brudd på ev lover og instrukser for den som
måtte være kilde til informasjonen. Etter vårt syn er lovens § 9-9 alt for generell på dette punkt.

4. Sanksjonering

Uavhengig av de synspunkter vi har redegjort for hva gjelder de materielle regler for
offentliggjøring av valgresultater og prognoser, reagerer vi sterkt på det nivået det legges opp til
hva gjelder sanksjonering av brudd på bestemmelsene. Bøter på opptil to millioner kroner er
milevidt over det som ellers tilkjennes i erstatning for de tilfeller hvor domstolene har kommet til
at medier har begått klare krenkelser overfor enkeltmennesker. At offentliggjøring av
informasjon om valgresultater aller prognoser for sådanne skulle gi rom for langt høyere
økonomiske uttellinger fremstår som åpenbart urimelig, og helt ute av takt med det som ellers er
betraktet som et fornuftig nivå hva gjelder overtredelser for ytringer i det norske samfunn. Vi vil
derfor på det sterkeste be om at departementet revurderer sitt forslag på dette punkt.



Dersom departementet likevel skulle velge å følge den linjen som nå foreslås, hva gjelder arten
og graden av sanksjonering, mener vi det må kreves at saken bringes direkte inn for domstolene.
Å gi Medietilsynet mandat til å ilegge bøter på et nivå som befinner seg milevidt over f eks
oppreisningsbeløp i saker som gjelder ærekrenkelser eller privatlivets fred virker ikke rimelig. Vi
er i det hele tatt skeptiske til den utviklingen som dette innebærer, nemlig at Medietilsynet ikke
bare skal ivareta oppgaver knyttet til konsesjoner, pressestøtte og kvantitativ lovgivning på
utvalgte medieområder, men også skal få som oppgave å ilegge bøter knyttet til publisering av
redaksjonelt innhold. Det er en tanke som vi håper departementet bruker tid på å gjennomdrøfte.
Den har prinsipielle sider ved seg som ikke berøres i notatet.

Dersom departementet, i en eller annen form, likevel skulle velge å la Medietilsynet være
sanksjoneringsmyndighet i disse sakene, så er vi klart av den oppfatning at klageinstansen bør
være en uavhengig nemnd, og ikke departementet selv.
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