
Møte i riksvalgstyret 28. september 2021 – referat 
 
Formalia 
Tid: 10.00-12.15 
Sted: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Møteleder: Jette Christensen 
Offentlighet: Møtet ble strømmet på regjeringen.no 
 
Til stede:  
Jette Christensen (Arbeiderpartiet), Martin Engeset (Høyre), Marit Meyer (Venstre), Thomas 
Nygreen (Rødt), Marianne Nordli (Fremskrittspartiet), Liv Signe Navarsete (Senterpartiet), 
Bror Yngve Rahm (Kristelig Folkeparti), Øyvind Strømmen (Miljøpartiet De Grønne), Ingvild 
Reymert (Sosialistisk Venstreparti). Thomas Nygreen erklærte seg inhabil i klagesaken om 
valggjennomføringen i Molde kommune, jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd. Marti Halse 
(Rødt) tok sete under behandlingen av saken. 
 
Fra sekretariatet: Jan Morten Sundeid, Cathrine Sørlie, Marie Svendsen Mjøsund, Siri 
Dolven, Sissel Lian, Øyvind Kind Robertsen og Ingvild Lysne. 
 

Møtereferat 
 

1. Sekretariatet orienterte om diverse henvendelser om gjennomføringen av 

stortingsvalget. 

2. Riksvalgstyret behandlet klagesakene 

 

- Klage på valggjennomføringen i Molde kommune fra Terje Albregtsen. Klagen 

gjaldt at Molde kommune har lagt valgtinget for Nordbyen valgkrets til en 

kirke. Sekretariatet redegjorde for regelverket i saken. Riksvalgstyret drøftet 

klagen. Klagen ble ikke tatt til følge. 

- Klage på manglende rett til å stemme i Sør-Fron kommune fra Jean Hasan. 

Klager mente det må bero på en feil at han ikke var innført i manntallet for 

stortingsvalget 2021. Sekretariatet redegjorde for regelverket i saken. 

Riksvalgstyret anbefaler at klagen ikke tas til følge. Klagen oversendes til 

Stortinget som klageinstans. 

- Klage på valggjennomføringen i Sør-Fron kommune fra Jean Hasan. Klager 

mente det må bero på en feil at hans kone ikke var innført i manntallet for 

stortingsvalget 2021. Sekretariatet redegjorde for regelverket i saken. 



Riksvalgstyret drøftet saken. Riksvalgstyret anbefaler at klagen avvises. 

Klagen oversendes til Stortinget som klageinstans. 

- Klage på valggjennomføringen i Finnmark valgdistrikt fra Irene Ojala, Klemet 

Erland Hætta og Leif Gøran Vasskog. Klagen gjaldt at kandidat nr. 7 på det 

godkjente listeforslaget for Pasientfokus i Finnmark, Mariann Smith-Novik, 

ikke var kommet med på de trykte stemmesedlene. Sekretariatet redegjorde 

for regelverket i saken. Riksvalgstyret drøftet klagen. Klagen ble ikke tatt til 

følge. 

- Klage på valggjennomføringen i Steinkjer kommune fra Gunnar Klaussen. 

Klager viste til at utformingen av stemmeseddelen er uheldig og at han ikke 

fikk tilstrekkelig informasjon om prosedyren for stemmegivning. Sekretariatet 

redegjorde for regelverket i saken. Riksvalgstyret drøftet saken. Klagen ble 

ikke tatt til følge. 

- Klage på valggjennomføringen i Hattfjelldal kommune. Klager viste til at 

valgmedarbeideren som møtte ham utførte privat arbeid samtidig som 

vedkommende skulle følge med på valget. Sekretariatet redegjorde for 

regelverket i saken. Riksvalgstyret drøftet saken. Klagen ble ikke tatt til følge.  

- Klage på valggjennomføringen i Østfold valgdistrikt fra Elling-Henrik Disen. 

Klageren anførte at den såkalte Bendfordtesten avdekker grove statistiske 

uregelmessigheter ved valgresultatet. Sekretariatet redegjorde for regelverket 

og øvrige forhold i saken. Riksvalgstyret drøftet saken. Klagen ble ikke tatt til 

følge. 

- Klage på opptelling av stemmer ved stortingsvalget fra Alliansen - Alternativ 

for Norge v/ leder Hans Lysglimt Johansen. I klagen vises det til flere forhold 

Alliansen - Alternativ for Norge mener underbygger at det må ha skjedd feil 

ved opptellingen. Sekretariatet redegjorde for regelverket og øvrige forhold i 

saken. Klagen ble ikke tatt til følge. 

- Klage på demokratiske mangler ved stortingsvalget fra Helsepartiet v/leder 

Erik Hexeberg. Sekretariatet redegjorde for regelverket i saken. Riksvalgstyret 

drøftet saken. Klagen ble avvist. 

- Klage på gjennomføringen av forhåndsstemmegivningen i Harstad kommune 

fra Ivan Holtås. Klager viste til at valgmedarbeideren som skulle hjelpe 

ektefellen hans gav feil informasjon om prosedyren for stemmegivningen. 

Sekretariatet redegjorde for regelverket i saken. Riksvalgstyret drøftet saken. 

Klagen ble ikke tatt til følge.  



Riksvalgstyret mener det er viktig at kommunene og fylkeskommunene er nøye med 

å følge alle regler om hvordan valget skal gjennomføres. Det har stor betydning for 

velgernes opplevelse av og tillit til valget. 

 

Riksvalgstyret understreket at selv om klagene ikke ble tatt til følge, er det viktig at de 

uheldige forholdene som er tatt opp gjennom klager og øvrige henvendelser blir fulgt 

opp på egnet måte.  

 

Klagesakene oversendes Stortinget. 

3. Utjevningsmandater  

Sekretariatet orienterte om regelverket for fordeling av utjevningsmandatene og for det 

grunnlagsmaterialet som ligger bak fordelingen. Riksvalgstyrets fordeling av 

utjevningsmandater er som følger:  

 
Nr.  Parti Valdistrikt 

                         1    Venstre                              Hordaland 
2 Sosialistisk Venstreparti  Troms 
3 Rødt Sør-Trøndelag 
4 Fremskrittspartiet Hedmark 
5 Sosialistisk Venstreparti  Østfold 
6 Rødt Rogaland 
7 Høyre Akershus 
8 Sosialistisk Venstreparti  Møre og Romsdal 
9 Rødt Nordland 

10 Fremskrittspartiet Finnmark 
11 Fremskrittspartiet Oppland 
12 Fremskrittspartiet Aust-Agder 
13 Sosialistisk Venstreparti  Buskerud 
14 Venstre Oslo 
15 Sosialistisk Venstreparti  Vestfold 
16 Rødt Telemark 
17 Venstre Vest-Agder 
18 Venstre Sogn og Fjordane 
19 Venstre Nord-Trøndelag 

 

4. Fullmakter  

Riksvalgstyret utferdiget fullmaktene til representanter og vararepresentanter. Disse 

fullmaktene overleveres Stortinget. 
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