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Saksdokument:

Kommunal- og regionaldepartementet.

Høyringsnotat av 27.06.2008.

Saksutgreiing:

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut framlegg til endringar i vallova til høyring. Høyringsfrist
er 30.09.2008, men departementet opplyste pr. telefon 9. oktober at uttale som kjem inn etter fristen vil
kunne bli teken med i høyringa.

Foreslåtte endringar er lagt ved.

Rådmannen vil kommentere fylgjande framlegg til endringar:
§ 8-1. Tidspunktet når forhandsstemmegjevinga
utvida frå kl. 20.00 til kl. 21.00.

må vera inne til valstyret på valdagen er foreslått

Kommentar : Denne utvidinga vil forsinke valoppgjeret. Utvida bør ikkje bli foreteken.
§ 8-1. Det blir foreslått eit nytt punkt som opnar for førehandstemmegjeving
10. august.

frå 1. juli mot i dag frå

Kommentar : Førehandsstemmegjeving frå 1. juli blir vanskeleg å organisere pga. ferieavviklinga. Det vil
kunne føre til ekstra kostnader i høve bemanning. Bør behalde ordninga som i gjeldande vallov.

Utover desse endringane av § 8-1 har rådmannen ikkje nokon kommentar til foreslåtte endringar.

Rådmannen si tilråding:

Rådmannen rår formannskapet gjera fylgjande vedtak:

Formannskapet har fylgjande kommentarar til føreslåtte endringar av vallova:

§ 8-1 pkt 3. Tidspunktet når forhandsstemmegjevinga må vera inne til valstyret
på valdagen er foreslått utvida frå kl. 20.00 til kl. 21.00.
Kommentar Denne utvidinga vil forsinke valoppgjeret. Utvida bør ikkje bli foreteken.
§ 8-1, nytt pkt 4. Det blir foreslått eit nytt punkt som opnar for
førehand-stemmegjevingfrå 1. juli mot i dag frå 10. august.
Kommentar : Førehandsstemmegjeving frå 1. juli vil bli svært vanskeleg å organisere
pga. ferieavviklinga. Det vil kunne føre til ekstra kostnader i høve bemanning.
Forslag om nytt pkt. 4 i § 8-1 bør ikkje bli vedteken.
--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Formannskap /økonomiutval - 16.10.2008

Samrøystes vedteke.

Vedtak

Formannskapet har fylgjande kommentarar til føreslåtte endringar av vallova:

§ 8-1 pkt 3. Tidspunktet når forhandsstemmegjevinga må vera inne til valstyret
på valdagen er foreslått utvida frå kl. 20.00 til kl. 21.00.
Kommentar Denne utvidinga vil forsinke valoppgjeret. Utvida bør ikkje bli foreteken.
§ 8-1, nytt pkt 4. Det blir foreslått eit nytt punkt som opnar for
førehand-stemmegjevingfrå 1. juli mot i dag frå 10. august.
Kommentar : Førehandsstemmegjeving frå 1. juli vil bli svært vanskeleg å organisere
pga. ferieavviklinga. Det vil kunne føre til ekstra kostnader i høve bemanning.
Forslag om nytt pkt. 4 i § 8-1 bør ikkje bli vedteken.
--- slutt på saksprotokoll ---

