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Høringssvar om valgloven 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i valgloven. Norges 

Kommunistiske Parti i Østfold vil peke på sider ved valgloven som vi finner lite demokratiske, og vi 

håper at departementet også kan vurdere dette ved en endring av dagens valglov. 

I valglovens formålsbestemmelse står det at «Formålet med loven er å legge forholdene til rette slik 

at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Stortinget, 

fylkesting og kommunestyrer.» 

I henhold til paragraf 6-3 i valgloven må partier som fikk færre enn 500 stemmer i et fylke eller færre 

enn 5 000 stemmer i hele landet levere listeforslag som er underskrevet av minst 500 personer med 

stemmerett i fylket ved det aktuelle valget. Ved kommunevalg må listeforslaget være underskrevet 

av et antall personer med stemmerett i kommunene som tilsvarer 2 prosent av antall 

stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et 

minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det skal 

velges medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig. 

Bestemmelsene i paragraf 6-3 gjør det vanskelig for små partier å kunne stille til valg. Norges 

Kommunistiske Parti i Østfold mener derfor at de begrensningene som små partier rammes av må 

fjernes, slik at alle lovlige partier skal ha samme mulighet for å kunne stille liste.  

Norges Kommunistiske Parti i Østfold mener at bestemmelsene i paragraf 6-3 er i strid med 

formålsbestemmelsen i valgloven. Derfor bør valgloven endres slik at alle lovlige partier i Norge kan 

levere listeforslag underskrevet av 2 personer, ikke bare partier som har fått flere enn 500 stemmer i 

et fylke eller flere enn 5 000 stemmer i hele landet. 
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