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1. Bakgrunn 

I dette høringsnotatet foreslås endringer i forskrift 2. januar 2003 nr. 5 om valg til Stortinget, 

fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften). Forskriften er gitt med hjemmel i lov av 28. juni 

2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. 

 

Endringene er delvis en oppfølging av endringene i valgloven som ble vedtatt i Stortinget den 

15. juni 2018 i tråd med forslaget som ble fremmet i Prop. 76 L (2017–2018). Dette gjelder 

forslaget om å oppheve valgforskriften § 16 og forslaget til endringer i § 25a.  

 

Den 31. august 2017 fastsatte departementet en forskrift med krav om at den foreløpige 

opptellingen av alle stemmesedler ved valget i 2017 skulle skje manuelt. Forskriften 

opphørte 31. desember 2017. Departementet foreslår nå å fastsette i valgforskriften at den 

foreløpige opptellingen av både forhåndsstemmer og valgtingsstemmer skal foregå manuelt. 

I tillegg foreslår departementet å forskriftsfeste en rutine ved avvik mellom foreløpig 

opptelling og endelig opptelling, dersom endelig opptelling er foretatt maskinelt ved skanning.  

 

I 2019 skal det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det foreslås enkelte 

endringer i bestemmelsen om utformingen av stemmesedlene til kommunestyrevalg og 

fylkestingsvalg, blant annet som følge av at det i forbindelse med kommunesammenslåinger 

er kommuner og fylkeskommuner som skal velge flere representanter til kommunestyret og 

fylkestinget enn det er plass til på dagens stemmesedler. Departementet foreslår også en 

endring i plasseringen av stempelfeltet på stemmesedlene til kommunestyre- og 

fylkestingsvalg, lik den som ble gjort for stemmeseddelen til stortingsvalg i 2017. 

 

Som følge av at A- og B-post er slått sammen til én felles brevstrøm fra 1. januar 2018, 

foreslår departementet også en endring i bestemmelsen om forsendelse av 

forhåndsstemmer.  

 

Departementet foreslår i tillegg en mindre endring i forskrift 3. januar 2003 nr. 8 om direkte 

valg til kommunedelsutvalg, slik at det framgår eksplisitt at også valgforskriftens 

bestemmelser om kommunestyrevalg gjelder tilsvarende så langt de passer. 

 

Departementet vil komme tilbake med forslag til nødvendige endringer i forskrift 

19. desember 2008 nr. 1480 om valg til Sametinget i forkant av sametingsvalget i 2021. 

 

2. Manuell foreløpig opptelling av stemmesedler  

2.1 Bakgrunn 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede nasjonale ansvaret 

for gjennomføring av valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. Kommunene har 

ansvaret for den praktiske valgavviklingen, herunder opptellingen av stemmesedlene. Alle 

kommuner og fylkeskommuner har siden 2013 benyttet det elektroniske 

valgadministrasjonssystemet EVA i valggjennomføringen. Om lag halvparten av kommunene 

og alle fylkeskommunene har valgt å benytte seg av skanningmodulen i EVA til maskinell 

opptelling av stemmesedler.  
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I forkant av valget i 2017 var det økende aktivitet og oppmerksomhet om de tekniske 

løsningene. For å skjerpe sikkerheten i valggjennomføringen ytterligere fastsatte 

departementet med hjemmel i valgloven forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til 

Storting og kommunestyre i 2017. Det framgikk av forskriften § 2 at den foreløpige 

opptellingen etter valgloven § 10-4 femte ledd og § 10-5 skulle skje ved manuell telling. 

Bakgrunnen var stor oppmerksomhet i mediene og offentligheten for øvrig om sikkerheten i 

skanningløsningen og mulige svakheter i løsningen. Departementet la til grunn at et krav om 

at den foreløpige opptellingen skulle skje manuelt, ville sørge for at velgernes tillit til 

valggjennomføringen ikke ble svekket. 

2.2 Gjeldende rett 

I valgloven § 10-4 er det lovfestet prinsipper for opptelling av stemmesedler. Valgloven § 10-

4 første ledd fastsetter at valgstyret er ansvarlig for opptellingen og at opptellingen foretas av 

de personer og på den måten valgstyret har bestemt. Valgloven § 10-4 femte ledd fastsetter 

prinsippet om at stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en 

endelig opptelling. Det gjelder både stemmesedler avgitt på forhånd og stemmesedler avgitt 

på valgting. Valgloven §§ 10-5 og 10-6 gir nærmere regler for henholdsvis den foreløpige og 

den endelige opptellingen. Alle stemmesedler det er tvil om kan godkjennes, skal legges til 

side og holdes utenfor den foreløpige opptellingen. Endelig opptelling må skje under 

valgstyrets tilsyn. Valgstyret avgjør om stemmesedlene som ble lagt til side ved den 

foreløpige opptellingen skal godkjennes. Stemmesedlene som blir godkjent, telles sammen 

med de øvrige stemmesedlene i den endelige opptellingen. Ved den endelige opptellingen 

blir også rettinger velgerne har gjort på stemmesedlene registrert.  

 

Forskriften med krav om manuell foreløpig opptelling gjaldt kun ved valget i 2017 og 

opphørte 31. desember 2017. Valgloven og valgforskriften er ikke til hinder for at både den 

foreløpige og endelige opptellingen foregår maskinelt ved skanning. Kommunene kan 

dermed etter dagens regelverk selv velge å gjennomføre begge opptellingene manuelt, 

begge opptellingene maskinelt eller kombinere manuell opptelling og maskinell opptelling.  

 

Valgloven har regler om føring av protokoller (møtebøker) ved valg for å sikre valgets 

notoritet, mulighet for kontroll og godkjenning. I henhold til valgloven § 10-7 skal 

stemmestyret, valgstyret og fylkesvalgstyret føre protokoll i forbindelse med gjennomføringen 

av valget. Av valgforskriften § 41 følger det at departementet fastsetter formularer om blant 

annet opptelling som valgmyndighetene er forpliktet til å benytte ved protokollering. 

Departementet har delegert myndigheten til å fastsette formularer til Valgdirektoratet. Det er 

imidlertid ikke lovfestet eller forskriftsfestet rutiner ved avvik mellom endelig og foreløpig 

opptelling.  

2.3 Departementets vurdering 

2.3.1 Forskriftsfeste krav om foreløpig manuell opptelling  

Det er viktig å unngå usikkerhet rundt gjennomføringen av sentrale valgoppgaver som 

opptelling av stemmesedler. Departementet foreslår derfor å forskriftsfeste en bestemmelse i 

valgforskriften om at den foreløpige opptellingen etter valgloven §§ 10-4 femte ledd og 10-5 
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skal skje ved manuell telling. Med manuell opptelling menes at opptellingen skjer for hånd 

uten bruk av maskiner. At departementet foreslår at det er den foreløpige opptellingen som 

skal skje manuelt, og ikke den endelige, skyldes praktiske hensyn, da den foreløpige 

opptellingen av valgtingsstemmer kan foregå på stemmestedene. Endelig opptelling må skje 

under valgstyrets tilsyn og foregår derfor ikke på stemmestedene.  

 

At valget gjennomføres på en korrekt og tillitvekkende måte er avgjørende for demokratiet. Å 

forskriftsfeste et krav om at den foreløpige opptellingen skal skje ved manuell telling vil i 

større grad enn med dagens regelverk bidra til å sikre to uavhengige opptellinger og gi 

legitimitet til valgresultatet.  

 

Evalueringer av stortingsvalget i 2017 viser at kommunene gjennomførte den foreløpige 

manuelle opptellingen på en tilfredsstillende måte uten større utfordringer, selv om endringen 

ble fastsatt kort tid for valgdagen. Den manuelle opptellingen førte ikke til forsinkelser i 

opptellingsresultatene. Krav til manuell foreløpig opptelling er etter departementets vurdering 

gjennomførbart for alle kommuner og et krav som er forståelig for velgerne.   

 

Departementet foreslår samtidig å forskriftsfeste en rutine ved avvik mellom foreløpig 

opptelling og endelig opptelling, dersom endelig opptelling er foretatt maskinelt ved skanning. 

Forslaget innebærer at det skal telles på nytt ved avvik mellom foreløpig opptelling og 

endelig opptelling. Ny maskinell opptelling skal ikke foretas av de samme personene som 

foretok den endelige opptellingen opprinnelig. Departementet vurderer det ikke som 

nødvendig å forskriftsfeste en rutine for avvik dersom begge tellinger skjer manuelt. 

  

Forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg § 8 fastslår at valglovens bestemmelser om 

kommunestyrevalg gjelder tilsvarende så langt de passer. Det er ikke presisert nærmere 

hvilke bestemmelser dette er. Reglene i valgloven kapittel 10 foruten §§ 10-8 og 10-9 gjelder 

ved kommunestyrevalg, og vil dermed gjelde "så langt de passer" ved direkte valg til 

kommunedelsutvalg. Valglovens bestemmelser om opptelling i §§ 10-4 og 10-5 må ses i 

sammenheng med de regler om opptelling som er fastsatt i valgforskriften. Forslaget om at 

den foreløpige opptellingen etter §§ 10-4 og 10-5 skal skje ved manuell telling vil dermed 

også gjelde opptelling av stemmesedler for direkte valg til kommunedelsutvalg. 

Departementet foreslår å tydeliggjøre bestemmelsen i forskrift om direkte valg til 

kommunedelsutvalg § 8, slik at det framkommer direkte at også valgforskriftens 

bestemmelser om kommunestyrevalg gjelder tilsvarende så langt de passer.  

2.3.2 Vurdering av forskriftshjemmel 

Valgloven § 10-10 inneholder en forskriftshjemmel. Ordlyden i bestemmelsen er generell, og 

fastslår at departementet kan gi forskrift om blant annet «opptelling av stemmesedler». Det 

framgår av Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) på s. 215 at detaljer om fremgangsmåten ved 

opptellingen kan reguleres i forskrift. Forarbeidene trekker utover dette ikke opp noen 

konkrete begrensninger for hva slags regler for opptellingen som kan fastsettes i forskrift. 

 

Med dette som bakgrunn vurderer departementet at forskriftshjemmelen i valgloven § 10-10 

gir hjemmel til å gi bestemmelser i forskriften om at den foreløpige opptellingen skal skje 

manuelt, samt bestemmelser om rutiner for håndteringen av avvik mellom manuell og 
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maskinell opptelling. Bestemmelsene anses som detaljregler av praktisk betydning for en 

reell opptelling i to omganger, og anses ellers i tråd med de prinsipper og rutiner ved 

opptelling som følger av valgloven.  

2.3.3 Anbefalte sikkerhetstiltak ved bruk av EVA Skanning 

Sikkerhet i valggjennomføringen er en viktig forutsetning for at befolkningen skal ha tillit til 

forvaltningen og politiske institusjoner. Valgdirektoratet arbeider med å ivareta og styrke 

sikkerheten i EVA Skanning fram mot kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 

Direktoratet vil gi kommuner og fylkeskommuner skriftlige veiledninger om hvilke fysiske og 

tekniske sikkerhetstiltak som bør iverksettes ved bruk av EVA Skanning. Departementet 

anbefaler kommunene og fylkeskommunene å følge de anbefalte tiltakene.   

 

3. Stemmeseddelens utforming 

3.1 Bakgrunn  

Valgforskriften § 19c omhandler krav til stemmesedlenes utforming ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalg. Bestemmelsen fastsetter blant annet krav til farge og størrelse på 

stemmesedlene og til veiledningstekst og stempelfelt på stemmesedlene.  

 

I forbindelse med sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner, er det flere kommuner 

og fylkeskommuner som skal velge flere representanter til kommunestyret og fylkestinget 

enn stemmesedlene i valgforskriften legger opp til. Det er derfor nødvendig med enkelte 

endringer i utformingen av stemmesedlene til kommunestyrevalg og fylkestingsvalg.  

3.2 Krav til stemmesedler med kandidatnavn 

Det foreslås at kommuner som skal velge mer enn 43 og inntil 67 representanter til 

kommunestyret skal benytte stemmeseddel med to falser. For kommuner som skal velge 

mer enn 67 representanter til kommunestyret foreslås det at feltet der velgeren kan skrive 

navnet på kandidater fra andre lister (såkalte slengere) trykkes på utsiden av 

stemmeseddelen. Det er markert på stemmeseddelen at siden med veiledningsteksten skal 

brettes ut. Siden med feltet der velgeren kan skrive navnet på kandidater fra andre lister skal 

brettes inn. Det vil dermed ikke være mulig for andre i valglokalet å få kjennskap til om 

velgeren har ført opp kandidater fra andre lister på stemmeseddelen og hvem disse 

eventuelt er når stemmeseddelen er sammenbrettet. Velgeren skal foreta sammenbrettingen 

i "enerom og usett" jf. valgloven § 9-5 tredje ledd. Dersom velgeren bretter stemmeseddelen 

feil, skal en valgfunksjonær veilede velgeren i hvordan denne brettes riktig, og be velgeren 

gå tilbake til avlukket.  

 

Det foreslås videre at fylkeskommuner som skal velge mer enn 57 representanter til 

fylkestinget skal benytte stemmeseddel med to falser.  

3.3 Stempelfelt 

Departementet viser til endringene i valgforskriften som ble vedtatt 27. februar 2017, der 

stempelfeltet på stemmesedlene for stortingsvalg ble forminsket og flyttet opp. Bakgrunnen 

for endringen var evalueringen etter valget i 2015, der departementet fikk tilbakemeldinger 
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på stempelfeltets størrelse og plassering. Departementet foreslo en endring som i enda 

større grad skulle sikre at prinsippet om hemmelig valg ivaretas, jf. valgforskriften § 19 andre 

ledd. Departementet varslet den gang i høringsnotatet at det ville følge opp denne endringen 

med tilsvarende endring i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 

Departementet mottok ingen henvendelser om stemmeseddelen ved valget i 2017, og 

vurderer det til at endringen var vellykket. Departementet foreslår derfor å endre 

plasseringen av stempelfeltet på stemmesedlene også for kommunestyre- og fylkestingsvalg, 

slik at plasseringen blir identisk med stempelfeltet på stemmesedlene til stortingsvalg. Dette 

medfører ingen endringer i forskriftsteksten i § 19c. Forskriften inneholder imidlertid også 

bilder av stemmesedlenes utforming. Forslagene til endring medfører at det må tas inn nye 

bilder av stemmesedlenes innside og utside i forskriften. 

 

Departementet foreslår også noen mindre språklige og tekniske endringer på 

stemmeseddelen, blant annet for å sørge for at det er samsvar mellom selve forskriftsteksten 

og bildene av stemmesedlene i forskriften. I tillegg foreslås en justering av fargen på det 

mørke mønsterfeltet på utsiden av stemmesedlene.  

4. Forsendelse av forhåndsstemmer 

4.1 Sammenslåing av A-post og B-post 

Forhåndsstemmegivningen kan foregå til og med siste fredag før valgdagen innenriks, jf. 

valgloven § 8-1 andre ledd. Det er ikke fastsatt klokkeslett for når stemmegivningen må 

avsluttes denne dagen. Fristen for når forhåndsstemmer må være kommet inn til valgstyret 

for å bli godkjent og telt med i valgoppgjøret ble forskjøvet fra kl. 21 på valgdagen til kl. 17 

dagen etter valgdagen ved en lovendring i 2016, jf. valgloven § 10-1 første ledd bokstav g. 

Bakgrunnen for dette var vedtakelsen av en ny postlov, som medførte at Posten ikke lenger 

har leveringsplikt på lørdager.   

 

Av valgforskriften § 27 åttende ledd følger det at forhåndsstemmegivningene de to siste 

ukene av forhåndsstemmeperioden skal sendes videre til velgerens hjemkommune hver dag. 

Videre er det et krav om at forhåndsstemmegivningene skal sendes som A-post eller på 

raskere måte, jf. bestemmelsens niende ledd. Ifølge valgloven § 8-1 er velgeren selv 

ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen 

kommer inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen.  

 

Den 1. januar 2018 ble A- og B-post slått sammen til én felles brevstrøm, jf. Meld. St. 31 

Postsektoren i endring. I henhold til ny midlertidig konsesjon til Posten Norge AS skal minst 

85 prosent av innenlandsk brevpost være framme innen to dager etter innlevering. Tidligere 

var kravet til framsendingstid at 85 prosent av innenlandsk prioritert brevpost skulle være 

framme innen dagen etter innlevering. Ettersom det nå kun er én brevstrøm, foreslår 

departementet å oppheve bestemmelsen i valgforskriften § 27 niende ledd, som stiller krav 

om at forhåndsstemmegivningene sendes som A-post eller på raskere måte. 

 

Omleggingen til én brevstrøm vil medføre at et stort antall forhåndsstemmer avgitt siste 

fredag før valgdagen ikke vil komme fram innen fristen dersom de sendes med vanlig 

innenlands brevpost, på grunn av kravet til framsendingstid. Forhåndsstemmer som mottas 
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etter Postens innleveringsfrist fredag, vil først bli innlevert på mandag, og vil med to dagers 

framsendingstid ikke være fremme hos valgstyret innen fristen tirsdag kl. 17. Disse 

forhåndsstemmene må derfor sendes på en raskere måte enn ved vanlig innenlands 

brevpost. Valgdirektoratet vil starte opp en anskaffelsesprosess i løpet av høsten, med det 

formål å sikre at alle kommuner kan benytte en alternativ forsendelsesmåte som sikrer at 

forhåndsstemmegivninger kommer fram innen fristen og blir telt med i valgoppgjøret ved 

kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. Departementet vil komme tilbake med eventuelle 

forslag til forskriftsendringer på dette området i god tid før valget.  

 

4.2 Forslag om endring i antall omdelingsdager 

Samferdselsdepartementet sendte den 9. januar i år på høring et forslag om å endre kravene 

til utleveringsdager i postloven § 7 første ledd nummer tre fra fem dager i uken til annenhver 

dag. Om betydningen for forsendelsen av forhåndsstemmer skriver 

Samferdselsdepartementet i høringsnotatet: 

 

"Endringen i antall omdelingsdager kommer i liten grad til å påvirke fremsending av 

forhåndsstemmer. Det vil fortsatt være daglig innsamling av postsendinger fra PiB og 

terminaler og daglig bokslegging av sendinger i postboksanleggene. Dette innebærer at det 

bare er forhåndsstemmer som enten sendes som frimerkefrankert brev lagt i en rød 

postkasse som befinner seg i en distribusjonsrute eller som utleveres andre steder enn i et 

postboksanlegg som vil bli påvirket av den foreslåtte endringen.  

 

For kommunene vil det da være viktig å sikre at innlevering av postsendinger som inneholder 

forhåndsstemmer skjer til PiB eller på en måte som sikrer daglig innsamling av sendingene. 

Videre er det en fordel om adressen til valgstyret er knyttet til en postboksadresse, slik at det 

sikres daglig omdeling. Et flertall av de kommunale valgstyrene har i dag bare postadresser 

som er gateadresser, jf. Valgdirektoratets nettside. Ettersom en omlegging til postomdeling 

annen hver dag vil gjøre det fordelaktig for kommuner som ønsker daglig postmottak å gå 

over til postboksadresse, antas det at valgstyrene etter hvert også vil få postboksadresser.  

 

Dersom adressering av forhåndsstemmer til postboksadresser anses som umulig å 

gjennomføre, vil et alternativ være å sikre innsamling og utlevering av forhåndsstemmer siste 

helg før valgdagen med hjemmel i postloven § 12. Dette kan gjøres ved statlig kjøp av 

ekspresstjenester eller ved et pålegg i samsvar med postloven § 12." 

 

Forslaget vil bli fulgt opp som en del av arbeidet i Valglovutvalget. 

5. Begrensning i adgang til å oppnevne valgfunksjonær 

Valgforskriftens § 25a regulerer at kandidater som er oppført på valgliste ved stortingsvalget 

eller fylkestingsvalget, ikke kan oppnevnes til valgfunksjonær i valglokalene ved 

forhåndsstemmegivningen i kommunene i vedkommende fylke. Stortinget vedtok den 15. juni 

2018 endringer i valgloven § 11-1 første ledd andre punktum, jf. Prop. 76 L (2017–2018). 

Endringen innebærer at hvert fylke ikke lenger vil utgjøre et valgdistrikt ved stortingsvalg. 

Bestemmelsen fastsetter at de 19 valgdistriktene ved stortingsvalg tilsvarer de 19 fylkene 

som utgjorde valgdistriktene ved stortingsvalget i 2017. Det foreslås på bakgrunn av 
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endringen i valglovens bestemmelse om valgdistrikt ved stortingsvalg at betegnelsen 

"valgdistrikt" skal erstatte "fylke" i valgforskriften § 25a. Ved fylkestingsvalg vil det fremdeles 

være slik at en kandidat som er oppført på valgliste ved fylkestingsvalget, ikke kan 

oppnevnes til valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende fylke. Ved stortingsvalg utgjør 

ikke fylkene lenger valgdistriktene. Det vil si at ved stortingsvalget i 2021, kan for eksempel 

en kandidat som er oppført på valglisten til Vest-Agder valgdistrikt, allikevel være 

valgfunksjonær i Aust-Agder valgdistrikt, selv om valgdistriktene vil tilhøre samme fylke med 

virkning fra 2020. Det foreslås ingen realitetsendringer i bestemmelsen. Det foreslås kun å 

endre ordlyden som følge av at de nye sammenslåtte fylkene etter endringen i valgloven § 

11-1 første ledd ikke vil utgjøre valgdistriktene ved stortingsvalg. Departementet viser til at 

ordlyden allerede er justert i kommunelovens bestemmelse om at kandidater som er oppført 

på valgliste ved fylkestings- eller stortingsvalg, ikke kan velges til stemmestyret i kommunene 

i det aktuelle valgdistriktet.  

 

6. Hvem som har rett til å stille liste  

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.  

 

7. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget om manuell foreløpig opptelling av stemmesedler vil medføre at kommuner som 

har planlagt å skanne stemmesedler i både den foreløpige og den endelige opptellingen, vil 

kunne få noe økte kostnader til personell. Departementet legger imidlertid til grunn at dersom 

forskriftsfestingen skjer i god tid før kommunestyre- og fylkestingsvalget, vil kravet ikke få 

vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene. Kommunene vil 

slik sett få tilstrekkelig tid til å forberede og organisere opptellingen av valget i 2019 innenfor 

gjeldende rammer. Departementet viser også til at i underkant av halvparten av kommunene 

teller manuelt i både den foreløpige og endelige opptellingen, og at en rekke kommuner 

allerede gjør en foreløpig manuell telling av valgtingsstemmene. Erfaringene fra sist valg er 

at den største utfordringen for kommunene var at forskriften med krav til foreløpig manuell 

opptelling ble fastsatt i kort tid før valgavviklingen.  

 

De resterende forslagene har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av 

vesentlig betydning.  

 

8. Forslag til forskriftsendringer 

I forskrift 2. januar 2003 nr. 5 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer 

(valgforskriften) gjøres følgende endringer: 
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§ 16 oppheves.  

 

§ 19c åttende ledd skal lyde: 

(8) Kommuner som skal velge mer enn 43 og inntil 67 representanter til kommunestyret, og 

fylkeskommuner som skal velge mer enn 57 representanter til fylkestinget, skal ved 

kommunestyre- og fylkestingsvalg benytte stemmeseddelen med to falser.  

 

§ 19c niende ledd skal lyde: 

(9) Kommuner som skal velge mer enn 67 representanter til kommunestyret, skal ved 

kommunestyrevalget benytte stemmeseddelen med to falser med felt til bruk for oppføring 

av kandidater fra andre lister på utsiden (mønstersiden). 

Stemmeseddel med én fals ved kommunestyrevalg skal se slik ut:  

Innside 

 
 

Utside (mønsterside)  
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Stemmeseddel med to falser ved kommunestyrevalg skal se slik ut: 

 

Innside 
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Utside (mønsterside) 

 

 
 

Stemmeseddel med to falser med felt til bruk for oppføring av kandidater fra andre lister på 

utsiden (mønstersiden) skal se slik ut: 

 

Innside 

 

 
 

Utside (mønsterside) 
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Stemmeseddel med én fals ved fylkestingsvalg skal se slik ut: 

 

Innside 

 

 
 

Utside (mønsterside) 
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Stemmeseddel med to falser ved fylkestingsvalg skal se slik ut: 

 

Innside 
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Utside (mønsterside) 

 

 
 

§ 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 oppheves. 

 

Ny § 37a skal lyde: 

§ 37a 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. 

 

I forskrift 3. januar 2003 nr. 8 om direkte valg til kommunedelsutvalg gjøres følgende 

endringer: 

 

§ 8 skal lyde: 

§ 8 Forholdet til valgloven og valgforskriften 

Valglovens og valgforskriftens bestemmelser om kommunestyrevalg gjelder tilsvarende så 

langt de passer. 


