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Høringsuttalelse fra Ålesund kommune - Gjennomføring av kommunestyre- 
og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021 
  
Ålesund formannskap gjorde i dag følgende vedtak: 
 
007/18 - Formannskapet 
Vedtak: 
 
Ålesund formannskap støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine forslag til 
endringer i valgloven, valgforskriften og fastsettelse av to nye forskrifter om gjennomføring 
av valg. 
 
 

Saken, høringsuttalelsen, følger vedlagt. 
 
Med hilsen 
Irene Kalstad Aase 
bysekretær 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
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Høringssuttalelse - Endring av valglov og valgforskrift, jf. nye valgdistrikter  
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007/18 - Formannskapet 
Vedtak: 
 
Ålesund formannskap støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine forslag til endringer 
i valgloven, valgforskriften og fastsettelse av to nye forskrifter om gjennomføring av valg. 
 
 
Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling: 
Ålesund formannskap støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine forslag til endringer 
i valgloven, valgforskriften og fastsettelse av to nye forskrifter om gjennomføring av valg. 
 
 

 
Bakgrunn: 
Som følge av at kommune-Norge sine grenser og inndelinger er i endring er det nødvendig å gjøre 
endringer i lov og forskrifter for å kunne gjennomføre framtidige kommunestyre- og fylkestingsvalg 
og stortingsvalg, henholdsvis i 2019 og 2021. 
 
Vurdering: 
Hvert fylke og hver kommune er ett valgdistrikt. Hvert valgdistrikt skal ha et valgstyre som 
oppnevnes av henholdsvis fylkesting og kommunestyre. I hvert valgdistrikt kan det kun stilles en liste 
per parti.  
 
Før 1.1.2020 har ikke nye Ålesund kommune et felles kommunestyre som kan oppnevne et 
valgsstyre, men en fellesnemnd som er gitt fullmakt og myndighet som om organet er et 
kommunestyre.  
 



Oppnevning av valgstyre skal skje etter valgloven, mens opprettelsen av fellesnemnda er gjort med 
hjemmel i inndelingslova.  
 
Departementet foreslår at det bør fastsettes et unntak i forskrift fra valgloven § 4-1 (kommune) og  
§ 4-3 (fylkeskommune) som gir fellesnemnda til kommuner som skal slå seg sammen myndighet til å 
utpeke valgstyret for valget i 2019. Valget blir da gjennomført som om sammenslutningen allerede 
har skjedd. 
 
Dagens bestemmelser som gjelder listeforslag, stemmerett, valgbarhet, forhåndsstemmegivning, 
stemmegivning og klagerett foreslås opprettholdt som i dag, med èn endring: Bestemmelsene gjelder 
som om kommunesammenslåing allerede er gjennomført. Ny kommune = et valgdistrikt. 
 
Endringene som er foreslått gjør at vi kan gjennomføre valg som om vi allerede er en ny stor 
kommune. Det vises for øvrig til vedleggene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kostnadene vil trolig ligge på samme nivå som ved tidligere valg for kommunene. Det betyr summen 
av det kommunene har brukt til gjennomføring av valg. 
 
Juridiske konsekvenser: 
Lov og forskrifter endres i tråd med departementets forslag. 
 
Andre driftsmessige eller organisatoriske konsekvenser: 
Vi får et større valgdistrikt å administrere, men skal kun foreta ett valgoppgjør mot fem ved sist valg. 
Kommunene vil utgjøre et valgdistrikt med et felles manntall. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er nødvendig å gjøre disse endringene i lov og forskrifter for å kunne gjennomføre valget i 2019. 
Valgresultatet blir gjort gjeldende fra 1.1.2020. 
 
Høringsfristen er onsdag 14. februar 2018 og før den tid bør Ålesund kommune gi sin uttalelse til 
departementet. 
 
 
Liv Stette 
rådmann 
 
Utrykte dokumenter i saken: 
Valgloven, valgforskrifter og inndelingsloven 
 
 
Vedlegg: 
 

 

1. Høringsbrev - Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og 
stortingsvalget i 2021 

2. Høringsnotat 
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