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Høring - endring i valgforskriften og forskrift om direkte valg til 
kommunedelsutvalg  
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja.   NB NB NB IKKE RØR DENNE  LINJA  
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
Vefsn kommune er i mot forslaget i forskriften om manuell foreløpig telling. Forslaget i forskriften vil 
medføre en 3. obligatorisk telling for Vefsn kommune som teller ved hjelp av skanner. Erfaringsvis er 
det avvik mellom manuell telling og scanning. 

 
Forslaget er også slik vi oppfatter det, selvmotsigende. I forslaget står det at dersom en kommune 
teller manuelt 2 ganger så gjør det ikke noe at det er avvik. Kommunene pålegges ikke ny telling da. 
Men dersom endelig telling skjer via scanning så skal det telles på nytt med nye mennesker. Dette 
oppleves ikke logisk. Vi må kunne tolke forslaget slik at det er skepsis til at scannerløsningen ikke 
fungerer optimalt. Hvordan vil det da hjelpe å skifte ut menneskene som står ved scannerne og 
bruke samme skanner? 

Vefsn kommune forundrer seg over at ikke Staten setter inn ressurser på å sikre det statlig 
valgsystem og scannersystemet. 

Vefsn kommune ber videre om at setningen «Med manuell opptelling menes at opptellingen skjer 
for hånd uten bruk av maskiner» strykes. Det er ingen grunn til at man ikke kan telle antall med en 
skanner som ikke står i nett. Det antallet scanneren kommer med kan lett kontrolleres mot antall 
mottatte stemmer i kretsen/kommunen. 

Fra Vefsn kommune sin side er det et absolutt krav at vi kompenseres for merkostnadene. 
Mennesker skal ha lønn for å møte på jobb og telle. Både manuell telling og nye mannskaper ved 
scanneren koster penger. Departementet fikk ved forrige valg en oversikt over hva dette forslaget vil 
innebære av kostnader. For Vefsn kommune sin del dreier det seg om minimum 30 000 kroner. 
Budsjettet er ferdig fra rådmannens side i november. Det er ikke budsjettert med lønnsmidler til 
manuell telling. 

Vefsn kommune vil også påpeke kostandene ved å sende forhåndsstemmer siste dagene. Siste valg 
utgjorde dette kr. 5000 hvor stemmene til andre kommuner som ble avgitt etter fredag kl. 15 ble 
sendt ekspress over natt på valgdagen. 
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Vedlegg 
Høringsnotat fra KMD 
 
 
Fakta 
KMD har sendt ut et høringsnotat med høringsfrist 13.12.2018 som omhandler følgende 

endringer i gjeldende valgforskrift: 

§ 16 omhandler hvem som representerer et registrert politisk parti 

§ 19c åttende og niende ledd omhandler hvilke stemmesedler som skal brukes ut fra antall 

representanter på kommunestyrevalglista (åttende ledd) og fylkestingslista (niende ledd) 

§ 25a omhandler hvilke valgfunksjonærer som kan benyttes  

§ 27 omhandler fremgangsmåten ved forhåndsstemmegivningen og forsendelsen 

§37a omhandler at det ved første telling skal telles manuelt 

§8  i forskrift 3. januar 2003 nr. 8 om direkte valg gjelder kommunedelsutvalg  

 

Utdyping av den enkelte endring: 

§16 som foreslås tatt ut lyder: 

«§ 16.Hvem som representerer et registrert politisk parti på lokalt nivå 

Dersom det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti på lokalt 

nivå og rett til å stille liste, skal valgmyndighetene innhente og legge til grunn uttalelse fra 

partiets utøvende organ, jf. partiloven § 3 (2) bokstav b.» 

 

I selve høringsteksten står følgende om denne endringen: 

Stortinget vedtok den 15. juni 2018 at valgloven § 6-6 fjerde ledd erstatter og viderefører 

bestemmelsen i valgforskriften § 16. Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende rett om 

at når det er uklart hvem som har rett til å representere et politisk parti på lokalt nivå og 

dermed til å stille liste, skal valgmyndighetene innhente og legge til grunn uttalelse fra 

partiets utøvende organ, jf. partiloven § 3 andre ledd bokstav b. Bakgrunnen for endringen 

var at bestemmelsen er av en slik karakter at den bør reguleres i lov. Departementet foreslår 

derfor å oppheve bestemmelsen i valgforskriften § 16. 

 

Valgloven § 6-6 fjerde ledd lyder: 

§ 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 

(4) Dersom det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti på 

lokalt nivå og dermed rett til å stille liste for dette partiet, skal valgmyndighetene innhente og 

legge til grunn uttalelse fra partiets utøvende organ, jf. partiloven § 3 annet ledd bokstav b.  

§19 pålegger kommuner som skal velge 43 representanter og fylkeskommuner som skal 

velge mer enn 57 representanter å bruke tofalsa stemmesedler. 

§ 25a andre punktum skal lyde: 

Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke 



oppnevnes til valgfunksjonær i valglokalene ved forhåndsstemmegivningen i kommunene i 

vedkommende valgdistrikt. 

 

§ 27 niende ledd som foreslås opphevet lyder 

«Forhåndsstemmegivningene skal sendes som A-post eller på raskere måte.» 

 

§ 37a NY - Foreløpig opptelling av stemmesedler 

(1) Den foreløpige opptellingen av stemmesedler etter valgloven § 10-4 femte ledd og § 10-5 

skal skje ved manuell telling. 

(2) Ved avvik mellom en foreløpig og en endelig opptelling som er foretatt maskinelt, skal 

opptelling foretas på nytt. Ny maskinell opptelling kan ikke foretas av de samme personer 

som foretok endelig opptelling første gang. 

§ 8 skal lyde: 

§ 8 Forholdet til valgloven og valgforskriften 

Valglovens og valgforskriftens bestemmelser om kommunestyrevalg gjelder tilsvarende så 

langt de passer. 

 
Vurdering 
Hver § som endres kommenteres som følger: 

 

§16 som tas ut av forskriften anses å være tilstrekkelig omtalt i valglovens §6.6.  Det er 

beskrevet slik at bakgrunnen for endringen er at bestemmelsen er av en slik karakter at den 

bør reguleres i lov. Det er ingen grunn til å motsette seg at denne § tas ut av valgforskriften. 

 

§19 om bruk av tofalsa stemmesedler anses nødvendig for å få tilstrekkelig plass til 

velgeropplysninger. Denne endringen får ingen følger for Vefsn kommune. 

 

§37a gjør det nødvendig å bruke flere valgmedarbeidere på valgnatta og blir dermed en 

merkostnad for Vefsn kommune på ca. 30.000,-. Det vil heller ikke innebære høyere kvalitet i 

og med at erfaringsvis så teller scannerne riktig. 

§27 som omhandler forsending av forhåndsstemmer siste fredag i forhåndsstemmeperioden 

(06.09.2019) foreslås regulert gjennom en sentral ny post/ forsendelsesordning.  Det er svært 

viktig å få en slik ordning på plass for å unngå at stemmer kommer for sent og dermed blir 

forkasta. Ved siste valg brukte Vefsn kommune over 5000 kr på å sende de stemmene som 

kom etter at posten var gått på fredag. Det er flott dersom Statlige myndigheter får til en 

avtale som sikrer at stemmene kommer fram og til en rimeligere ordning enn ekspress over 

natt. 

 

 

 



 
Konklusjon 
Saken legges fram til behandling. 
 
Jann-Arne Løvdahl 
ordfører 

  

    
  Rigmor Jenssen Leknes 

Formannskapssekretær 
 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja.   IKKE RØR DENNE LINJA  
 
 


