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Endringer i valgloven -  Høring
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Songdalen formannskap behandlet høringsnotatet i møte 17.09.08, sak 049/08, og fattet
enstemmig følgende vedtak:

"1. Songdalen kommune vil ikke anbefale at det innføres en ordning med
tidligstemmer fra 1. juli i valgåret.
72.

,
Songdalen konimuriie slutter seg lde Øvrige fårstagene til endring i valgloven:"

Særutskrift av saken følger vedlagt.
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SONGDALEN KOMMUNE

Motebok

Styre,  utvalg, komite  m.m. Møtedato
Formannskapet 17.09.2008

Saksnr.
049/08.........

Avgjort av: Arkiv: K1-010, Arkivsaknr.:
Saksansv.: Gerd Gaupholm Johannessen

Endring i valgloven -  Høringsuttalelse

K3-&l3
Ob'ekt:

08/ 1377 -1

Bakgrunn for saken:
Kommunal- og regionaldepartementet har ved brev av 27.06.08 sendt ut et
høringsnotat i forbindelse med foreslåtte endringer i valgloven.

--Sa ksut-rid-ning: -
Det er foreslått en rekke konkrete endringer i loven, noen av disse kommenteres
i det følgende:
1.
Til §8-1 foreslås i punkt (3) at forhåndsstemmer må være kommet inn til
valgstyret innen  kl 21.00  mot tidligere kl. 20.00.

Dette har sammenheng med at åpningstiden i §9-3 foreslås utvidet til kl.2 1.
2.
Det foreslås et nytt punkt (4) under §8-1 som lyder:
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. j uli og frem til forhåndsstemmegivningen
starter 10.  august i valgåret.
Dette vil i praksis bety at kommunen vil måtte ta imot stemmer allerede fra
første dag etter skjæringsdatoen for manntallet,  selv om den egentlige
forhåndsstemmeperioden beholdes som før fra 10.  august.
Før en tidligere endring av valgloven begynte forhåndsstemmeperpioden 1. juli,
men skjæringsdatoen var da 31.  mai slik at manntallet var klart tidligere.

Sammenlignet med øvrige nordiske land har Norge forholdsvis romslig periode
for forhåndsstemming:
Danmark - fra 3 uker før valgdagen og fram til to dager før valgdagen.



Sverige -- begynner 18 dager før valgdagen og fortsetter til og med valgdagen.
Finland - begynner 11 dager før valgdagen og avslutter 5 dager før valgdagen.
Til sammenligning begynner vi i Norge forhåndsstemmemottaket 10. august og
slutter fredag før valgdagen. Det vil si at vi har en forhåndsstemmeperiode på
4 -- 5 uker avhengig av dato for valgdagen.

Dersom det skal mottas stemmer allerede fra 1. juli, vil dette bety at kommunen
ikke har klart et endelig manntall, og velgeren har heller ikke mottatt valgkort.
Det tar vanligvis noen dager ut i juli måned før folkeregisteret har fått registrert
de siste flyttingene slik at valgkort kan produseres. 12007 ble manntallet klart
medio juli, samtidig ble valgkortene sendt ut til publikum.
Det kan også bli vanskelig å få trykket ferdig stemmesedler innen 1. juli. Siste
frist for godkjenning av valglistene er 1. juni og deretter skal det gå diverse
korrekturer fra/til trykkeriet. 12007 mottok vi stemmesedlene 9. august, altså
dagen før forhåndsstemmemottaket startet.
3.
Det foreslås at §9-2 far et tillegg som innebærer at vedtak om at det skal holdes
valg også søndagen før valgdagen kan fattes med tilslutning av så mange
stemmer som tilsvarer minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer.
Departementet mener at dersom et mindretall mener det er behov for å holde
valg også på søndagen, kan det være  god grunn til at demokratiske prinsipper
om en bred deltakelse tilsier at det bør legges avgjørende vekt på mindretallets
mening her.
4.
§9-3 omhandler sted og tid for stemmegivningen. Her foreslås det at andre ledd
skal lyde:
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.

Dette klokkeslettet ble ved endring i valgloven i 2002 endret fra kl. 21 til kl. 20.
Eventuell endring nå vil føre til at resultatene kommer senere enn før, men
departementet mener at det er viktigere at så mange velgere som mulig får avgi
stemme enn at resultatet kommer tidlig.
Også når det gjelder åpningstiden på valgdagen mener departementet at det kan
være gode demokratiske grunner til å legge avgjørende vekt på hva mindretallet
mener. De mener derfor at valglokalene må være åpne til kl. 21 dersom minst
1/3 av kommunestyrerepresentantene krever det.

De øvrige forslagene har liten betydning for valgarbeidet i kommunen.



J. Vedlegg: Lovforslag om endring i valgloven

RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET FATTER FØLGENDE VEDTAK:

1. Songdalen kommune vil ikke anbefale at det innføres en ordning med
tidligstemmer fra 1. juli i valgåret.

2. Songdalen kommune slutter seg til de øvrige forslagene til endring i
valgloven.

17.09.2008 FORMANNSKAPET

Votering:

Enstemmig vedtatt

FS-049/08 VEDTAK:

1. Songdalen kommune vil ikke anbefale at det innføres en ordning med
tidligstemmer fra 1. juli i valgåret.

2. Songdalen kommune slutter seg til de øvrige forslagene til endring i
valgloven.

Songdalen kommune, 18.september 2008

Terje  Imeland
Varaor førerd

Reidun Fredriksen
Form.skap.sekr.
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