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MELDING OM VEDTAK: HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I
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Formannskapet behandlet i møte 02.09.2008 sak 54/08. De underrettes herved om at det er
fattet følgende vedtak:

HØRINGSUTTALELSE FRA RANDABERG KOMMUNE

Perioden for forhåndsstemmegivning

Randaberg kommune stiller seg positiv til forslaget om "tidligstemmegivning" fra 1. juli.
Samtidig er det er flere lovbestemte frister som påvirker datoen for starten av tidlig-
stemmegivning slik det foreligger. Det forutsettes at lovendringen tar hensyn til og sikrer god
nok tid til behandling av eventuelle klager, testing av stemmesedler (skjemadefinering) i
forbindelse med elektronisk opptelling, og til trykking av stemmesedler. Som følge av den
foreslåtte lovendringen vil det være behov for å endre valglovens § 7-1 som fastsetter at det er
fylkesvalgstyrenes/valgstyrets plikt å sørge for trykking av stemmesedler for alle godkjente
valglister i fylket/kommunen før forhåndsstemmegivningen (endres til
"tidligstemmegivning") begynner. Alternativt kan departementet vurdere å sende ut
stemmesedler slik det gjøres for velgere som stemmer utenfor eget fylke ved stortingsvalg og
fylkestingsvalg og utenfor egen kommune ved kommunestyrevalg. Dermed unngår
kommunene mange av de praktiske utfordringene som er knyttet til å få klar stemmesedlene.

To dagers valg og utvidet åpningstid mandagen til kl 21

Departementets forslag innebærer at en tredjedel av medlemmene i kommunestyret kan
bestemme at kommunen skal holde todagers valg samt utvide åpningstiden mandagen til kl.
21.00. Valgenes stilling i vårt systems oppbygging tilsier mest mulig samlende løsninger
knyttet til sentrale deler av valgavviklingen. Forslaget om mindretallsrettigheter spesielt
knyttet til søndagsvalg ser Randaberg kommune i denne sammenheng og støtter forslaget.
Tilsvarende gjelder forslaget om utvidet åpningstid til kl. 21.00 valgdagen.
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Sanksjon for brudd på valglovens § 9-9

Det følger av lovforslaget at formålet med forbudet i § 9-9 er å hindre utilbørlig påvirkning av
velgerne mens stemmegivningen ennå pågår, samt et ønske om å sikre en rolig og verdig
gjennomføring av stemmegivningen. Randaberg kommune mener at disse hensynene bør veie
tyngre enn de ønsker som måtte være tilstede om å komme med flest mulig nyheter om
valget. Randaberg kommune stiller seg positiv til forslaget om å innføre lovbruddsgebyr ved
brudd på valglovens § 9-9.

Valgobservasjon

Randaberg kommune ser positivt på forslaget til ny § 15-10 som gir departementet hjemmel
til å pålegge kommunene å ta imot både nasjonale og internasjonale valgobservatører
private institusjoner og organisasjoner, slik Norge er forpliktet til gjennom ulike
internasjonale konvensjoner.

Lokale folkeavstemminger

Randaberg kommune ser positivt på forslaget om en prinsippbestemmelse i kommuneloven
om rådgivende lokale folkeavstemninger og hjemmel for innsamling av data om slike
folkeavstemninger.
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