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Vedlegg:  

 

Kommunal- og regionaldepartementet - Forslag til endringer i valgloven og 
kommuneloven - høring 

Administrasjonens innstilling 

Nesseby kommunestyre har ingen merknader til foreslåtte endringer i valgloven og 
kommuneloven slik de framkommer i høringsnotat av 27. juni 2008. 
 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008  

Behandling: 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 
 
Nesseby kommunestyre har ingen merknader til foreslåtte endringer i valgloven og 
kommuneloven slik de framkommer i høringsnotat av 27. juni 2008. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bakgrunn for saken 

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 27.juni 2008, sendt forslag til enkelte 
endringer i valgloven og kommuneloven ut på høring.  I høringsutkastet har departementet 
også gjennomgang av evalueringen etter lokalvalget høsten 2007. 
Departementet ber om at merknader til forslaget blir sendt departementet innen 30.september 
2008. 
 
Hovedendringene i valgloven innebærer at det åpnes for at  valgstyret kan beslutte å holde 
valglokalene åpne til kl. 21.00 på valgdagen, og at forhåndsstemmer som er innkommet innen 
kl. 21.00 på valgdagen skal godkjennes. 
Valgresultat og prognoser kan ikke offentliggjøres før kl. 21.00 på valgdagen. 
Nytt punkt i valgloven, § 15-10, går ut på at departementet kan akkreditere nasjonale og 
internasjonale valgobservatører til stortings-, kommunestyre- og fylkestingsvalg. 
 
Endringsforsalget til kommeloven innebærer at kommunestyret eller fylkestinget selv kan 
bestemme at det kan avholdes rådgivende folkeavsemminger.    
 
Kommunal- og regionaldepartementets endringsforslag lyder som følger: 
 
Desse endringane i vallova vert føreslått: 
 
§ 8-1 (3) skal lyde:  
 
 Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør  
at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen valgdagen kl. 21.  
 
§ 8-1 nytt fjerde ledd skal lyde:  
 
(4) 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. juli og frem til forhåndsstemmegivningen  
starter 10. august i valgåret.  
 
§ 9-2 andre ledd skal lyde:  
 
Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal  
holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Slikt vedtak treffes med  
tilslutning av så mange stemmer som tilsvarer minst 1/3 av kommunestyrets  
medlemmer.  
 
§ 9-3 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.  
 



 
 
§ 9-9 skal lyde:  
 
Valgresultater og prognoser som er laget på grunnlag av undersøkelser foretatt den  
 
dag eller de dager valget foregår, kan ikke offentliggjøres før tidligst kl. 21 på  
valgdagen mandag.  
 
§ 10-1 (1) bokstav g skal lyde: 
 
g) stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 21 på valgdagen. 
 
 
Ny § 15-10 skal lyde: 
§ 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.  
 
Ny § 15-11 skal lyde:  
§ 15-11 Overtredelsesgebyr  
 
(1) _Medietilsynet kan ved uaktsom og forsettlig overtredelse av § 9-9 ilegge  
overtredelsesgebyr til staten fastsatt etter nærmere regler gitt 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 begrensa oppad til kr 2.000.000.  
 
(3) Vedtak om ilagt overtredelsesgebyr kan påklages til departementet.  
 
(4) Ilagt overtredelsesgebyr 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.  
 
 
Det vert føreslått å gjere desse endringane i kommunelova: 
 
Ny overskrift i kap. 6A skal lyde: 



Kapittel 6 A. Innbyggerinitiativ og rådgivende lokale folkeavstemninger 
 
Ny§ 39b Lokale folkeavstemninger 
 
1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes  
rådgivende lokalfolkeavstemning.  
 
2. Kommunene og fylkeskommunene plikter å gi de oppgaver som departementet  
finner er nødvendige for å offentliggjøre informasjon om lokale  
folkeavstemninger.  
 

Vurderinger 

Kommunal- og regionaldepartementets endringsforslag til valgloven og kommuneloven er 
ukompliserte og tilrås uten merknader.   

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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