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Høring - forslag til endringer i valgloven og kommuneloven

Det vises til høringsbrev av 27.  juni 2008 om forslag til endringer i valgloven og
kommuneloven.  Fylkesutvalget l Østfold behandlet høringen i sitt møte 11. September og
vedtok følgende høringsuttalelse:

1. Fylkesutvalget i Østfold støtter forslag om at kommunene kan bestemme at valglokalet
skal kunne holde åpent til klokken 2100,  og utvidelse av fristen for innkommende
forhåndsstemmer til samme tidspunkt.

2. Fylkesutvalget i Østfold støtter videre de foreslåtte lovfestinger av henholdsvis
valgobservasjoner og lokale rådgivende folkeavstemninger.

3. Fylkesutvalget i Østfold ser ikke noe i veien for innføring av overtredelsesgebyr for den
som publiserer valgdagsundersøkelser og opptellingen av forhåndsstemmer før alle
valglokaler er lukket.

4. Fylkesutvalget i Østfold er i mot innføring av "tidlegrøysting" som en tredje mottaksperiode
og prosedyre.  Dette da man mener effekten på valgdeltakelsen vil være liten i forhold til
ressursbruk og opplæringsbehov.  Prinsipielt ser man også et demokratisk problem med at
stemmer skal avgis før valgkampen er kommet i gang og før små partier og uregistrerte
lister har hatt mulighet til å nå frem til velgerne med informasjon om at de stiller, og om
innholdet sin politikk.

5. Fylkesutvalget i Østfold støtter høringsnotatets forslag om at beslutning om å åpne
valglokalene til klokka 21 og todagers valg, skal kunne bestemmes av en tredjedel av
kommunestyret.

Høringsuttalelsen var ikke enstemmig på alle punkter.  Vedlagt ligger saksframlegget og
utskrift av protokoll for saken.

Med hilsen

/ !
eir Johannessen

fylkesdirektør

H nne Thea Stenersrød

fylkesjurist
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Høringsnotat med forslag til endringer i valgloven og kommuneloven.
Høringsfrist 30. september
Vedlegg
1. Kap 9; Lovforslag; del av "Høyringsnotat om endringar i vallova og kommunelova" - KRD

datert 27. juni 2008.
2. Høringsnotatet -  utrykt vedlegg

For øvrig tilgjengelig på internett;
www. regjeringen. nolupload/KRDNedlegg/KOMMNalg/HøyringsnotatNYNY. pdf

Bakgrunn for saken
Kommunal- og regionaldepartementet sendte i brev av 27. juni 2008 ut
"Høyringsnotat om endringar i vallova og kommunelova". Høringsfristen er 30. september.

Fakta
Valgloven trådte i kraft 1. september 2002 og utgjør sammen med valgforskriften det rettslige
rammeverket rundt gjennomføring av stortings-, fylkestings-, og kommunevalg i Norge. Loven
gjelder for alle valgaktører, herunder fylkesvalgstyret og deres ansvar og oppgaver i forbindelse
med Stortings-, og fylkestingsvalgene.

Loven skal ivareta effektivitet, nøyaktighet, etterprøvbarhet, samordning, kvalitetssikring og
kontroll, samt alle de viktige demokratiske prinsipper. Samtidig gir den på mange områder
valgstyrene i kommunene, og fylkesvalgstyrene frihet i hvordan de organiserer oppgavene og til
å ta lokale hensyn.

Det skjer hele tiden en utvikling i teknologi og det vil fra tid til annen være behov for å se på
valgloven i lys av samfunnsutviklingen og erfaringer gjort ved tidligere valg. Loven har siden
2002 gjennomgått flere endringer og justeringer.

Evaluering av kommune og fylkestingsvalget i 2007  har vist at man har noen utfordringer som
søkes rettet gjennom endringsforslaget. Som det fremgår under vil de fleste endringsforslagene
ha liten betydning for fylkesvalgstyrets arbeid.  De største endringene får kommunenes
valgstyrer og deres administrative støtteapparat.

Gjennomgang av endringsforslagene med fylkesrådmannens løpende vurdering
a Forlen else av fristen for innkommende forhåndsstemmer fra kl. 2000 til kl. 2100 å
valgdag ecn.

Velgerne kan forhåndsstemme i alle landets kommuner. Fristen for å forhåndsstemme er fredag
før valget. Det påligger stemmemottaker å søke å få forhåndsstemmen frem til valgstyret i
velgerens hjemkommune i tide for å bli med i opptellingen.
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Hvis man har stemt fredag etter at posten gikk, gir det bare lørdag til mandag på å få frem
stemmen. Hvert valg forkastes mange stemmer i hele Norge fordi de kommer til valgstyret etter
fristen kl 2000 valgdagen.

Det er alltid en balanse mellom hvor sent man skal tillate forhåndstemming contra når stemmen
må ha kommet frem for å bli talt med. Logistisk medfører vår forhåndstemmeordning en
utfordring for valgstyrer og transportører.

Departementet har ved denne lovrevisjonen vurdert å tillate at forhåndsstemmer kan komme
også tirsdag etter valget med den konsekvens at valgresultatet ikke blir klart fordi man heller
ikke åpner de stemmegivningene som er lagt til side. I motsatt ende har de vurdert å lukke
forhåndstemmingen torsdag før valget for å sikre at flere stemmer rekker frem.

Kompromisset  har altså blitt å  utvide fristen med en time.

Det er usikkert om en time fra eller til vil medføre at flere forhåndstemmer telles med. Dette da
posten jo kommer til kommunen på formiddagen. Feilsendte sedler er da tapt uansett.
Drosjesendte sedler vil nok uansett ha kommet frem til 2000 valgdagen.

Før kommunene har en slik endring den konsekvens at men må vente til kl 2100 for å telle de
forhåndsstemmer som er lagt tilside for å blandes med eventuelt sent innkommende
forhåndsstemmer. I kombinasjon med forslag om å tillate åpne valglokaler frem til kl 2100
valgdagen bør dette være helt greit.

Endringen har ingen konsekvenser for fylkesvalgstyrets arbeid.

b Forsla om å innføre "tidle rø stin "

Stemmer kan avgis som forhåndsstemme, eller som valgtingsstemme på valgdagen.
Forhåndsstemmegivningen foregår i perioden 10. august til siste fredag før valgdagen og man
kan stemme utenriks og i alle landets kommuner.

Valgtingstemmegivning foregår på valgdagen (og i noen kommuner også søndag før
valgdagen) i den kommunen man bor.

Det er et uttalt ønske å øke valgdeltakelsen i Norge.  Denne har bortsett fra en positiv oppgang i
2007 vært nedadgående siden 2.  verdenskrig.  Det foreslås at man skal innføre enda en
stemmemotaksperiode; "tidlegrøysting";  fra 1. juli fram til 10. august når forhåndsstemme-
givningen starter.  Muligheten skal begrenses til innenriksstemming og til dem som vil være
utenlands i hele perioden 10.  august til etter valget.

§ 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.

1. juli er valgkampen så vidt i gang. En grunnpilar i demokratiet er nettopp at velgerne skal ha
muligheten til å tilegne seg informasjon om partier, valg og alternativer gjennom valgkampen.
Særlig små partier og uavhengige lister vil bli skadelidende ved at velgerne skal stemme uten at
de har hatt anledning til å profilere seg. Valgkampen medfører alltid bevegelse i velgermassene.
Også dette bør vurderes når man fastsetter tidspunkt for når man skal kunne begynne å
stemme. De store partene vil med andre ord få en fordel akkurat hos disse velgerne.

En slik endring vil ha størst konsekvens for kommunene som må ha på plass rutiner, sikkerhet
kompetanse og mottak av "tidlegrøyster" allerede 2 '/ måned før valget og gjennom hele



3

sommerferien. Første år når ordningen er ny vil det også kreve en kompetansebygging. Det er
ikke grunn til å tro at så mange velgere er ute av landet et sted uten utenriksstasjon hele
forhåndsvalgsperioden.

For fylkesvalgstyret har forslaget ikke særlig konsekvens. En forutsetning for en innføring av
tidlegrøysting er likevel at man bruker avkryssingslister som ved forhåndsstemming i annet
fylke.

Dette er fordi valglistene til Stortings og fylkestingsvalget er ikke ferdig godkjent før
månedsskiftet mai / juni i valgåret. Deretter skal stemmesedlene utformes, og testes i
skannerne som brukes til telling, før de trykkes i store opplag. Det vil neppe være mulig å ha
stemmesedlene ferdig og distribuert for alle partier i alle fylkets kommuner innen første juli.

c Forsla om at kommunene kan bestemme at val lokalet å val da en skal være å ent til
2100.

I dag bestemmer valgloven at valglokalene skal stenge klokken 2000.

Bakgrunn for forslaget er et ønske om økt tilgjengelighet.

Beslutningen overlates som det fremgår under til et "mindretall" i kommunestyret.
Konsekvensen vil, bortsett fra økt og ukompensert ressursbruk hos de kommunene som velger
å stenge kl 2100, være at valgresultatene er klare senere fordi tellingen starter senere.

Dette skaper nok problemer for pressens valgsendinger og deadlines, men vil ikke ha store
valgtekniske konsekvenser. Forslaget har ingen konsekvenser for fylkesvalgstyrets arbeid.

d Forsla  om at beslutnin om å ne val lokaler til klokka 2100  o toda ersval skal kunne
bestemmes av en tred'edel av kommunest ret.

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

Forslag § 9-3 andre ledd:
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

Både todagersvalg og utvidet åpningstid valgdagen kan være gode tiltak i mange kommuner for
å øke valgdeltakelsen. Departementet har også vurdert å foreslå en lovendring som pålegger
alle kommuner dette. De kom dog til at det må være opp til den enkelte kommune å  legge til
rette for valg på en måte som passer dem i tråd med kommunens demografi, geografi og
innarbeidede rutiner.

Som en mellomløsning foreslås at mindretallet i kommunestyret -1/3 skal kunne vedta valg på
søndag. Slike mindretallsvedtak er i norsk tradisjon utelukkende kjent i kontroll og
lovprøvingsøyemed og har ikke tidligere vært brukt ved at mindretall skal kunne binde flertallets
ressursbruk.

Prinsipielt stiller fylkesrådmannen spørsmål om slike mindretallsvedtak bryter med lokalt
selvstyre og demokratisk tradisjon. Mindretallet vil på denne måten kunne påføre kommunen
kostnader og ressursbruk uten plikt til å finne den dekning som flertallet er ansvarlig for.
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For eksempel er to dagers valg ressurskrevende og dyrt i store kommuner.  Kostnader til
godtgjøring av valgpersonell, kost, sikkerhet,  lokaleleie, transport og infrastruktur vil alt bli doblet
i kommuner som i dag har endagsvalg.  Endringsforslaget kommer uten forslag om
kompensasjon.

Forslaget har ingen konsekvenser for fylkesvalgstyrets arbeid.

e Forsla om innførin av straffe eb r  for brudd  å re lene om for tidli ubliserin av
val resultat o val da smålin er

Forslag: § 15-11 Overtredelsesgebyr
(1) Medietilsynet kan ved uaktsom og forsettlig overtredelse av § 9-9  ilegge
overtredelsesgebyr til staten fastsatt etter nærmere regler gitt av departementet.

(2) Overtredelsesgebyrer pålegges den som er ansvarlig for offentliggjøringen. Det bør
ved fastsettelsen av størrelsen på gebyret legges vekt på overtredelsens karakter og
grovhet. Ved 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 om inndrivelse, renter og betalingsfrist.

Valgresultater og prognoser som er laget på grunnlag av undersøkelser den dag eller de
dager valget foregår,  kan ikke offentliggjøres før tidligst kl.  20 (forslag om kl 2100) på
valgdagen,  mandag.  Bakgrunnen for reglen er at man ikke ønsker at velgere som ikke har stemt
skal la seg påvirke av tendenser i valgdagsmålinger eller forhåndsstemmer.

Fylkesrådmannen er ikke kjent med at det har vært problemer med at bestemmelsene i
valgloven er brutt fra presse eller andre og det er fylkesrådmannens oppfatning at pressen og
andre ser behovet for forbudet og forholder seg lojalt til det.  Det er dog en logikk i at et forbud
kommer med en sanksjonshjemmel og departementets foreslåtte ordning er i så måte like god
som en annen.

Det er ikke grunn til å motsette seg forslaget.  Det er greit å ha på plass en avklart prosedyre i
det som forhåpentligvis blir unntakstilfeller.

Forslaget har ingen konsekvenser for fylkesvalgstyrets arbeid.

Forsla om å Kemle val observas'on

Forslag § 15-10 Valgobservasjon
(1) Departementet kan akkreditere nasjonale  og internasjonale valgobservatører fra
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 akkreditering av valgobservatører og tilrettelegging
av valgobservasjon.
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Forslaget er i tiden og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.  En lovhjemling av
valgobservasjon lovfester det som har vært ansett som gjeldende rett. Hjemmelen gir likevel
kommunene sikkerhet for hva som gjelder og departementet den nødvendige hjemmel for en
forskrift som  regulerer detaljer i valgobservasjon i Norge.

Forslaget har ingen konsekvenser for fylkesvalgstyrets arbeid.

Forsla om å rinsi feste lokale folkeavstemnin er i val loven samt å innføre re ler om
innsamlin av data manntall etc, for slike folkeavstemnin er.

Kapittel 6 A.  Innbyggerinitiativ og rådgivende lokale folkeavstemninger
Ny § 39b Lokale folkeavstemninger
1. Kommunestyret 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.

Forslaget er i tiden. En lovhjemling av lokale folkeavstemninger lovfester det som har vært
ansett som gjeldende rett.

Forslaget har ingen konsekvenser for fylkesvalgstyrets arbeid.

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannens vurdering av det enkelte endringsforslag fremgår over. Fylkesrådmannen
kan ikke se at endringsforslagene har konsekvens for fylkeskommunens disposisjoner såfremt
"tidlegrøysting" gjøres på avkryssingslister og ikke på ordinære stemmesedler.

Fylkesrådmannen  ser behovet for at valglovgivningen oppdateres og følger
samfunnsutviklingen.  Regelendringer bør likevel  være gjennomarbeidet og nødvendige og man
bør være sikker på at lovendringer har stor nok effekt før man endrer et velfungerende lovverk.

Det er en utfordring for særlig de mindre kommunene å opprettholde kompetansen på
valgområdet og stadige endringer og nye rutiner gjør dette vanskeligere.  Det er viktig å ta
hensyn til behovet for stabilitet.  Flytting av frister og klokkeslett avstedkommer muligheter for
feil, informasjonsbehov,  opplæring,  rutiner og ressursbruk i 430 kommuner og 18
fylkeskommuner.

Administrativt har de foreslåtte endringene ikke særlige konsekvenser for fylkeskommunene.
Under forutsetning av at "tidlegrøystingen"  ikke medfører kortere frister for fylkesvalstyrets
produksjon av stemmesedler har ikke rådmannen noen spesielle motforestillinger.

Fylkesrådmannen deler departementets ønsker om øket valgdeltakelse,  og at flest mulig
forhåndsstemmer når frem.  Der forslagene ikke har prinsipiell betydning vil derfor rådmannen
foreslå at Østfold fylkeskommune stiller seg bak alle forslag som kan hjelpe på dette.

Fylkesrådmannen er på et prinsippeilt grunnlag i tvil om ordningen med at kommunestyrets
mindretall skal kunne vedta todagersvalg og avgjøre åpningstid valgdagen er heldig.
Fylkesrådmannen ser at det kan være fare for en utilsiktet svekking av små partier og
uregistrerte lister dersom stemmegivning som starter før valgkampen er skikkelig i gang.



Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkesutvalget i Østfold støtter forslag om at kommunene kan bestemme at valglokalet skal

kunne holde åpent til klokken 2100, og utvidelse av fristen for innkommende
forhåndsstemmer til samme tidspunkt.

2. Fylkesutvalget i Østfold støtter videre de foreslåtte lovfestinger av henholdsvis
valgobservasjoner og lokale rådgivende folkeavstemninger.

3. Fylkesutvalget i Østfold ser ikke noe i veien for innføring av overtredelsesgebyr for den som
publiserer valgdagsundersøkelser og opptellingen av forhåndsstemmer før alle valglokaler
er lukket.

4. Fylkesutvalget i Østfold er i mot innføring av "tidlegrøysting" som en tredje mottaksperiode
og prosedyre. Dette da man mener effekten på valgdeltakelsen vil være liten i forhold til
ressursbruk og opplæringsbehov. Prinsipielt ser man også et demokratisk problem med at
stemmer skal avgis før valgkampen er kommet i gang og før små partier og uregistrerte
lister har hatt mulighet til å nå frem til velgerne med informasjon om at de stiller, og om
innholdet sin politikk.

5. Fylkesutvalget i Østfold er i mot at viktige valgadministrative beslutninger skal treffes av
kommunens mindretall. Særlig gjelder dette der beslutningene faktisk har en økonomisk og
administrativ konsekvens.

Sarpsborg,  15. august 2008

Atle Haga Geir R. Johannessen
fylkesrådmann fylkesdirektør
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Møteprotokoll

Utval :  F Ikesutval et
Møtested: Valdisholm,  F Ikeshuset
Dato:  11.09.2008
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn Funks'on Re resenterer
Ole Haabeth Leder FG AP KRF SP SV
Siv Henriette Jacobsen Medlem FG AP KRF SP SV
Svein Christoffersen Nestleder FG AP KRF SP SV
Per In e B'erknes Medlem FG AP  KRF SP SV
Aase Botnevik Rennesund Medlem FG AP  KRF SP SV
Erlend Wibor Medlem FELLES FRP V
Monica Gåsvatn Medlem FELLES FRP V
Bente Frederikke Stensrød Medlem FELLES FRP V
Ingjerd Schou i sakene 83 Medlem H
o 84/08.
Eirik Milde Medlem H

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn Funks'on Re resenterer
In er-Christin Tor Medlem FG AP KRF SP SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn Møtte for Re resenterer
Hel e Kolstad i sak nr 83/08 In er-Christin Tor FG AP KRF SP SV
Rune Fredriksen i alle saker Inger-Christin Torp FG AP KRF SP SV
unntatt sak nr 83/08
Gretha Kant In  'erd Schou H

Fra administras'onen møtte:
Navn Stillin
Atle Ha a F Ikesrådmann
Geir Johannessen F Ikesdirektør
Anne-Lise Kristoffersen Sekretariatss'ef/sekretær

Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen.  Det var ingen av representantene som
meldte spørsmål om sin habilitet.

Det ble bestemt å behandle sakene nr 83 og 84/08 som første saker,  deretter sak nr 82/08
med de øvrige sakene i rekkefølge deretter.

Representanten Helge Kolstad (Ap) ble innvilget permisjon etter behandlingen av sak nr
83/08.  I hans sted tiltrådte Rune Fredriksen (Ap).

Representanten Ingjerd Schou (H) ble innvilget permisjon etter behandlingen av sakene nr 83
og 84/08. 1 hennes sted tiltrådte Gretha Kant (H).
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Saksliste  -  fylkesutvalget

Saksnr.

PS 82/2008

PS 83/2008
PS 84/2008

PS 85/2008
PS 86/2008

PS 87/2008

PS 88/2008
PS 89/2008

PS 90/2008
PS 91/2008

PS 92/2008

PS 93/2008
PS 94/2008
PS 95/2008

PS 96/2008

PS 97/2008

Sakstittel
Saker til behandling
NOU 2008:6 - Kjønn og lønn - fakta, analyser og virkemidler
for likelønn - Likelønnskommisjonens forslag til tiltak - høring
Fylkesplanen. Forslag til høringsutkast
Estetikkveileder og handlingsplan for Østfolds kulturlandskap
- vedtak om offentlig ettersyn
Rullering av Fylkesdelplan kultur - oppstart
Interreg IV A - Industricollege Indre Skandinavia - Søknad
om medfinansiering
Søknad fra Science Center Østfold AS om tilskudd til
arrangement.
Deltagelse i interreg IVA prosjektet COINCO North
Fylkeskommunal medvirkning i prosjekt "Interregionalt
energi- og miljøteknikksamarbeid".
Avtale om utbygging av rasteplass i Solbergkrysset
Lov om Meldeplikt ved nedleggelse av næringsvirksomhet
(Omstillingsloven)
Høringsnotat med forslag til endringer i valgloven og
kommuneloven. Høringsfrist - 30. september
Budsjettmessig disponering av avsatt regionalt utviklingsfond
Høgskolen i Østfold - Søknad om støtte til Oslofjordalliansen
Søknad om støtte til videreføring av MedCoast Scandinavia
2008
Revidering av utviklingsavtalene med regionene i Østfold -
prosess og rammer
Orienteringssaker fylkesutvalget 11. september 2008

Side
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PS 92/2008 Høringsnotat med forslag til endringer i valgloven og
kommuneloven.  Høringsfrist  -  30. september
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkesutvalget i Østfold støtter forslag om at kommunene kan bestemme at valglokalet

skal kunne holde åpent til klokken 2100, og utvidelse av fristen for innkommende
forhåndsstemmer til samme tidspunkt.

2. Fylkesutvalget i Østfold støtter videre de foreslåtte lovfestinger av henholdsvis
valgobservasjoner og lokale rådgivende folkeavstemninger.

3. Fylkesutvalget i Østfold ser ikke noe i veien for innføring av overtredelsesgebyr for den
som publiserer valgdagsundersøkelser og opptellingen av forhåndsstemmer før alle
valglokaler er lukket.

4. Fylkesutvalget i Østfold er i mot innføring av "tidlegrøysting" som en tredje mottaksperiode
og prosedyre. Dette da man mener effekten på valgdeltakelsen vil være liten i forhold til
ressursbruk og opplæringsbehov. Prinsipielt ser man også et demokratisk problem med at
stemmer skal avgis før valgkampen er kommet i gang og før små partier og uregistrerte
lister har hatt mulighet til å nå frem til velgerne med informasjon om at de stiller, og om
innholdet sin politikk.

5. Fylkesutvalget i Østfold er i mot at viktige valgadministrative beslutninger skal treffes av
kommunens mindretall. Særlig gjelder dette der beslutningene faktisk har en økonomisk
og administrativ konsekvens.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følende endringsforslag:
Nytt punkt 5:
Fylkesutvalget i Østfold støtter høringsnotatets forslag om at beslutning om å åpne
valglokalene til klokka 21 og todagers valg,  skal kunne bestemmes av en tredjedel av
kommunestyret.

Representanten Erik Milde  (H) framsatte følgende endringsforslag:
Saken avvises.

Votering:
Eirik Mildes forslag fikk 5 stemmer og falt  (FrP, H).
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punktene 1 - 3 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (H).
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 4 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (FrP, H).
Siv Jacobsens endringsforslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (FrP, H).
Fylkesrådmannens forslag punkt 5 ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 11.09.2008:
1. Fylkesutvalget i Østfold støtter forslag om at kommunene kan bestemme at valglokalet

skal kunne holde åpent til klokken 2100, og utvidelse av fristen for innkommende
forhåndsstemmer til samme tidspunkt.

2. Fylkesutvalget i Østfold støtter videre de foreslåtte lovfestinger av henholdsvis
valgobservasjoner og lokale rådgivende folkeavstemninger.

3. Fylkesutvalget i Østfold ser ikke noe i veien for innføring av overtredelsesgebyr for den
som publiserer valgdagsundersøkelser og opptellingen av forhåndsstemmer før alle
valglokaler er lukket.

4. Fylkesutvalget i Østfold er i mot innføring av "tidlegrøysting" som en tredje mottaksperiode
og prosedyre. Dette  da man  mener effekten på valgdeltakelsen vil være liten i forhold til
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ressursbruk og opplæringsbehov.  Prinsipielt ser man også et demokratisk problem med at
stemmer skal avgis før valgkampen er kommet i gang og før små partier og uregistrerte
lister har hatt mulighet til å nå frem til velgerne med informasjon om at de stiller, og om
innholdet sin politikk.

5. Fylkesutvalget i Østfold støtter høringsnotatets forslag om at beslutning om å åpne
valglokalene til klokka 21 og todagers valg,  skal kunne bestemmes av en tredjedel av
kommunestyret.

PS 93/2008 Budsjettmessig disponering av midler avsatt til regionalt
utviklingsfond 2008
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Det bevilges 11,7 millioner kroner fra regionalt utviklingsfond i 2008 til:

Styrking av kompetanseoffensiven 3,5 millioner kroner
Styrking av opplevelsesprogrammene 2,8 millioner kroner
Styrking av eksisterende utviklingsavtaler 5,0 millioner kroner

2. Midlene benyttes i tråd med tidligere vedtak for programmene.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 11.09.2008:
1. Det bevilges 11,7 millioner kroner fra regionalt utviklingsfond i 2008 til:

Styrking av kompetanseoffensiven 3,5 millioner kroner
Styrking av opplevelsesprogrammene 2,8 millioner kroner
Styrking av eksisterende utviklingsavtaler 5,0 millioner kroner

2. Midlene benyttes i tråd med tidligere vedtak for programmene.

PS 94/2008 Høgskolen i Østfold  -  Søknad om støtte til
Oslofjordalliansen
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune  ser positivt på det pågående arbeidet innenfor Oslofjordalliansen, og
innvilger søknaden om kr. 400.000  i støtte til Høgskolen i Østfold,  som delfinansiering av
utviklingsarbeidet i alliansen,  i henhold til søknad av 03.06.2008.

Beløpet dekkes av fylkesutvalgets disposisjonspost med kr. 200.000,- (utbetales fra konto
143000-17000  Strategisk næringsutvikling),  og fra Kompetanseoffensiven med kr. 200.000,-.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
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