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Emne: Endringer i valglova -høringsuttalelse fra Tønsberg bystyre

Kommunal- og regionaldepartementet,
Postboks 8129 Dep. 0032 Oslo.

Endringer i valgloven og kommuneloven - Høringsuttalelse fra Tønsberg
kommune

Tønsberg bystyre gjorde i sak 89/08 følgende vedtak:

BY-089/08 Vedtak:
"Tønsberg kommune støtter endringsforslagene i valgloven og kommuneloven
som Kommunal- og regionaldepartementet har lagt frem i sitt
høringsnotat, med følgende endring i pkt. 2:
Valgloven skal ha bestemmelse om felles stengetid for valglokalene på
valgdagen."

Vedlagt følger saksframlegget.

Med hilsen

Pål Thalmann
plan- og utviklingsdirektør

e-post: pth@tonsberg.kommune.no
tlf. 33 34 80 65 / 91 85 04 25

(See attached file: Saksdokument høring valgloven tønsberg.doc)
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Tønsberg kommune

JournalpostlD 08/20711

Saksbehandler:
Pål Thalmann, telefon: 33 34 80 65
Rådmannen

Endringer i valgloven og kommuneloven  -  Høring

Utvalg Møtedato Saksnummer
Utvalg for finans, plan og næring 01.09.2008 079/08
Bystyret 10.09.2008 089/08

Rådmannens innstilling
Tønsberg kommune støtter endringsforslagene i valgloven og kommuneloven som
Kommunal- og regionaldepartementet har lagt frem i sitt høringsnotat.

01.09.2008 Utvalg for finans,  plan og næring
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Møtebehandling:
Fjalestad foreslo følgende endring i pkt. 2:
Valgloven skal ha bestemmelse om felles stengetid for valglokalene på valgdagen.

Innstillingene med Fjalestads forslag enst. Vedtatt.
Etter dette fremmer FPN slik innstilling for bystyret:

FPN-079/08 Vedtak:
Tønsberg kommune støtter endringsforslagene i valgloven og kommuneloven som Kommunal- og
regionaldepartementet har lagt frem i sitt høringsnotat, med følgende endring i pkt. 2:
Valgloven skal ha bestemmelse om felles stengetid for valglokalene på valgdagen.

10.09.2008 Bystyret

Møtebehandling:
Innstillingen enst. vedtatt.
Etter dette har bystyret fattet slikt vedtak:

BY-089108 Vedtak:
Tønsberg kommune støtter endringsforslagene i valgloven og kommuneloven som Kommunal- og
regionaldepartementet har lagt frem i sitt høringsnotat, med følgende endring i pkt. 2:
Valgloven skal ha bestemmelse om felles stengetid for valglokalene på valgdagen.
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Kortversjon  -  hva saken gjelder:
Kommunal- og regionaldepartementet har i brev dat. 27.06.08 sendt ut et høringsnotat om forslag
til endringer i valgloven og kommuneloven med høringsfrist 30.09.08.
Rådmannen gjengir forslagene og kommer med sine anbefalinger i saksframlegget.

Vedlegg:

Dokumenter i saksmappen:
Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 S 06.08.2008 Endringer i valgloven og
kommuneloven - Høring

Innledning/bakgrunn:

Faktagrunnlag:
Kommunal- og regionaldepartementet (KrD) har i sitt høringsnotat foretatt en evaluering av valget i
2007. En del av lovforslagene er en oppfølging av forslagene til regjeringen i St.meld. nr. 33 (2007-
2008)  Eit sterkt lokaldemokrati som ble lagt fram 20.06.08.
Departementet legger fram følgende forslag:

1. Forslag om å innføre en ordning med "tidligstemming", det vil si at velgerne fra 1.juli skal ha
anledning til å henvende seg til kommunen og be om å få stemme før den ordinære
forhåndsstemmingen begynner 10.august.

2. Forslag om at kommunen kan bestemme at valglokalene på valgdagen skal være åpne til
kl. 2100 (nå kl. 2000). Det foreslås at en tredjedel av bystyrets representanter kan
bestemme at valglokalene skal være åpne til kl. 2100.

3. Forslag om at en tredjedel av bystyrets medlemmer i bystyret kan bestemme at kommunen
skal holde to dagers valg.

4. Forslag om innføring av lovbruddsgebyr ved brudd på valglovens § 9-9.
5. Forslag om hjemmel for valgobservasjon
6. Forslag om en prinsippforskrift i kommuneloven om rådgivende folkeavstemninger og

hjemmel for innsamling av data om slike folkeavstemninger

Rettslig grunnlag:
Lov 2002-06 -28 nr. 57: Lov om valg til storting, fylkesting og kommunestyret
Lov 1992-09-25 nr. 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)

Forholdet til kommuneplanen:

9.1 Lokaldemokrati
Tønsberg kommunes innbyggere skal sikres god mulighet for innflytelse i lokalpolitiske spørsmål
gjennom
9.1.1 Innbyggermøter i viktige saker før beslutning fattes, samt folkeavstemning i saker av

vesentlig betydning
9.1.2 Valglokaler tilpasset alle typer behov

Vurderinger:
Rådmannen vil i følgende gjennomgå og kommentere de enkelte forslagene framlagt i
høringsnotatet.
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Det er et generelt prinsipp i gjeldende lover at det er flertallet i bystyret som fatter endelig vedtak.
Dette er regulert i kommunelovens § 35 nr. 1:  "Vedtak treffes med alminnelig flertall av de  stemmer
som avgis, hvis ikke annet følger av denne lov".
I flere av forslagene til endring av valgloven foreslår departementet at et mindretall på minst 1/3
kan fatte vedtak ut fra begrunnelsen om at demokratiske prinsipper om bred valgdeltakelse tilsier
at en bør legge avgjørende vekt på mindretallets mening.
Rådmannen kan ikke se at dette, på bakgrunn av sakens og forslagenes natur vil svekke det
generelle prinsippet om flertallsvedtak nedfelt i kommuneloven.

1. Ordning med  " tidligstemming"  fra 1.juli.
Departementet foreslår at det åpnes for at det gis mulighet å kunne avgi stemme tidligere enn dato
for oppstart av forhåndsstemming 10.august. Departementet begrunner dette med at enkelte
velgergrupper, som fiskere, personer i utenriksfart og utenlandsstudenter kan få problemer med å
avgi forhåndstemme "så sent" som fra 10.august.
innen 1.juli.
Rådmannen har ingen motforestillinger til dette forslaget. Godkjenning av listeforslag,
manntallslister og trykking av stemmesedler skal være klart før denne datoen. Servicesenteret kan
være kommunens stemmemottak slik at de velgerne som ber om det kan få stemme.
Framgangsmåten for ordinær forhåndstemming kan følges.

2. Valglokaler åpne til kl. 2100
Nåværende praksis er at lokalene stenges kl. 2000. Departementet foreslår at en tredjedel av
bystyrets representanter kan bestemme at valglokalene skal være åpne til kl. 2100.
Det tilrås også at valglokalene kan åpnes tidligere der lokale forhold tilsier det.
Ved lokalvalget i Tønsberg 2007 var det tilløp til kø på kvelden, spesielt i sentrum. Rådmannen
mener det er viktig å legge til rette slik at flest mulig får anledning til å stemme og støtter derfor
forslaget om at en tredjedel av bystyrets medlemmer kan vedta å holde valglokalene åpne lenger
enn det valgstyret har vedtatt.

3. Forslag om to dagers valg.
Departementet foreslår også en endring i valglovens § 9-2 om at en tredjedel av kommunestyrets
medlemmer kan bestemme at det skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen.
Tønsberg kommune har avholdt valg over to dager de siste valgene og støtter departementets
forslag.

4. Forslag om innføring av lovbruddsgebyr ved brudd på valglovens § 9-9.
Denne paragrafen omhandler offentliggjøring av valgresultater og prognoser og lyder:
"Valgresultater og prognoser som er laget på grunnlag av undersøkelser foretatt den dag eller de
dager valget foregår,  kan ikke offentliggjøres før tidligst kl. 20 på valgdagen mandag."
En lovendring er da at klokkeslettet flyttes til kl. 21 (jfr. pkt 2).
høringsnotatet drøfter også departementet evt. sanksjoner for brudd på denne paragrafen. Evt.

sanksjoner settes opp mot ytringsfriheten og derav pressefriheten.
Departementet foreslår en ny paragraf 15-11.
§ 15-11 Overtredelsesgebyr

(1) Medietilsynet kan ved uaktsom og forsettelig overtredelse av § 9-9  ilegge
overtredelelsesgebyr til staten fastsatt etter nærmere regler gott 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
begrenset oppad til kr. 2.000.000.

(3) Vedtak om ilagt overtredelsesgebyr kan påklages til departementet.
(4) Ilagt overtredelse gebyr 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.

Rådmannen støtter departementets forslag om innføring av sanksjoner da evt. offentliggjøring av
tendenser mens valget pågår kan påvirke velgeres atferd.
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5. Forslag om hjemmel for valgobservasjon
Departementet foreslår en ny paragraf 15-10:
§ 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.

Rådmannen ser dette som en naturlig videreføring av nasjonal og internasjonal utveksling og
støtter forslaget.

6. Forslag om en prinsippforskrift i kommuneloven om rådgivende folkeavstemninger og
hjemmel for innsamling av data om slike folkeavstemninger

Departementet foreslår også en ny paragraf  i kommuneloven.

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

1. Kommunestyret eller fylkesting kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokal
folkeavstemning.

2. Kommunene og fylkeskommunene plikter å gi de oppgaver som departementet finnerer
nødvendige for å  offentliggjøre informasjon om lokale folkeavstemninger.

Lokale folkeavstemninger har lang tradisjon i Norge. Dette er en tradisjon som har utviklet seg selv
om det har foreligget noe regelverk for slike valg. Tønsberg gjennomførte for eksempel en
rådgivende folkeavstemning i 2005 vedr. vegpakke Tønsberg.

Departementet ønsker kun å foreslå å lovfeste prinsippet om den retten kommunene har til å å
holde lokale rådgivende folkeavstemninger. I vårt representative demokrati er det de lokale
partiene som selv bestemmer hvor "bindende" for endelig vedtak disse avstemningene skal være.

Informasjon om lokale folkeavstemninger blir ikke registrert i Norge i dag. Departementet foreslår
derfor at det blir etablert en hjemmel for innsamling av data (jfr. Pkt. 2 i forslaget).
Rådmannen støtter forslaget til ny paragraf i kommuneloven.

Alternative  løsninger:

Økonomiske konsekvenser:
Rådmannen kan ikke se at de foreslåtte lovendringene fra departementet vil medføre vesentlige
økonomiske konsekvenser.

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for barn og unge:

Videre  behandling:

Tønsberg, 6.august 2008

Trond Stenhaug
rådmann

Pål Thalmann
plan- og utviklingsdirektør
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