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SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SAKSPROTOKOLL

Uttalelse til høring 27.06.08 av forslag til endringer i valgloven og kommuneloven
Behandlet av Møtedato Saknr
Fylkesutvalget 16.09.2008 260/2008

Saksbehandler: Bjørn Helland
Arkivsak: 200821003

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 16.09.2008 sak 260/2008

Protokoll

Følgende forslag ble fremmet:

1. Solveig Kvidal(DNA):

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag gir følgende høringsuttalelse til Høringsnotatet om endringer i
valgloven og kommuneloven av 27.06.2008:

1. Dersom det innføres en ordning med tidligstemming ved at et forhåndsstemmelokale
klargjøres for dette, kan det like gjerne åpnes for at den ordinære forhåndsstemmingen
innenriks starter fra samme tidspunkt. Begrunnelsen for dette er at det i mindre
kommuner vanligvis er bare ett forhåndsstemmelokale, og de større kommunene kan
selv bestemme at det kun er ett lokale som skal ha åpent fra oppstart. Alternativet kan
være at tidligstemmingen gjennomføres på samme måte som brevpost i h.h.t.
valglovens §8-2.3, jf. Forskriftenes §28, når noen henvender seg til kommunene i
perioden l.juli til 10.august. Det må i så fall utarbeides gode rutiner for kontroll og
oppbevaring av slike stemmegivninger fram til alt er på plass for registrering.

2. Det gis tilslutning til mulighet for senere stengetid på valgdagen (kl 21.00) Alle
valglokaler i samme kommune må ha lik stengetid.
Fylkesutvalget mener det er en fordel med bred enighet bak beslutninger som gjelder
kommunenes tilbud til velgerne ved valg. Utvalget slutter seg derfor ikke til forslaget
om at et mindretall i kommunestyret skal kunne bestemme åpningstidene på
valgdagen, eller at det skal være to-dagers valg. Simpelt flertall må opprettholdes for å
fatte et vedtak om to-dagersvalg da vedtaket gir svært store økonomiske konsekvenser.

3. Forslaget om valgobservasjon støttes.

4. Fylkesutvalget støtter forslaget om bøtlegging dersom valgresultat offentliggjøres for
tidlig.

5. Forslaget om å ta inn et nytt punkt om lokale folkeavstemminger i kommuneloven,
§39b, støttes.

Votering:
Forslag 1:
Alle punkter unntatt siste del i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.



Ved alternativ votering mellom innstillingens andre setning og andre avsnitt i forslag 2 ble
innstillingen vedtatt mot 2 stemmer(Kvidal, Tung(DNA))

Vedtak

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag gir følgende høringsuttalelse til Høringsnotatet om endringer i
valgloven og kommuneloven av 27.06.2008:

1. Dersom det innføres en ordning med tidligstemming ved at et
forhåndsstemmelokale klargjøres for dette,  kan det like gjerne åpnes for at den
ordinære forhåndsstemmingen innenriks starter fra samme tidspunkt.
Begrunnelsen for dette er at det i mindre kommuner vanligvis er bare ett
forhåndsstemmelokale,  og de større kommunene kan selv bestemme at det kun er
ett lokale som skal ha åpent fra oppstart. Alternativet kan være at
tidligstemmingen gjennomføres på samme måte som brevpost i h.h.t. valglovens
§8-2.3, jf. Forskriftenes §28, når noen henvender seg til kommunene i perioden
1.juli til 10.august. Det må i så fall utarbeides gode rutiner for kontroll og
oppbevaring av slike stemmegivninger fram til alt er på plass for registrering.

2. Det gis tilslutning til mulighet for senere stengetid på valgdagen (kl 21.00) Alle
valglokaler i samme kommune må ha lik stengetid.
Det anbefales at mindretallsbeslutninger bare må institusjonaliseres i noen få klart
avgrensede tilfeller, som f.eks vedr. utvidet åpningstid og ekstra valgdag, for ikke
å begrense kommunalt selvstyre.

3. Forslaget om valgobservasjon støttes.

4. Fylkesutvalget støtter forslaget om bøtlegging dersom valgresultat offentliggjøres
for tidlig.

5. Forslaget om å ta inn et nytt punkt om lokale folkeavstemminger i kommuneloven,
§39b, støttes.
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