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Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019 og 
stortingsvalg i 2021 - høring  
  

Innstilling  
Bardu kommune støtter forslag om endringer i valgloven og valgforskriften, forslag til forskrift om 
gjennomføring av valg til fylkesting i 2019 og forslag til forskrift om gjennomføring av valg til 
kommunestyre i 2019 og stortingsvalg 2021. 
 
 

Formannskapets behandling av sak 2/2018 i møte den 31.01.2018: 
 
Behandling 
 
ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Bardu kommune støtter forslag om endringer i valgloven og valgforskriften, forslag til forskrift om 
gjennomføring av valg til fylkesting i 2019 og forslag til forskrift om gjennomføring av valg til 
kommunestyre i 2019 og stortingsvalg 2021. 
 

 

Kommunestyrets behandling av sak 2/2018 i møte den 14.02.2018: 
 
Behandling 
 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak 
Bardu kommune støtter forslag om endringer i valgloven og valgforskriften, forslag til forskrift om 
gjennomføring av valg til fylkesting i 2019 og forslag til forskrift om gjennomføring av valg til 
kommunestyre i 2019 og stortingsvalg 2021. 
 

 

Vedlegg: 



Høringsnotat 

 
Oppsummering 
Stortinget vedtok 8. juni 2017 flere fylkessammenslåinger som vil tre i kraft den 1. januar 
2020. Vedtaket innebærer at antall fylker i Norge reduseres fra 19 til 11 fra 1. januar 2020. 
Sammenslåinger av fylker vil få konsekvenser for gjennomføringen av valg til både 
fylkesting og Stortinget, og medfører et behov for enkelte endringer og tilpasninger i 
regelverket som regulerer valggjennomføringen. 
Når det gjelder valg til kommunestyrer i de nye, sammenslåtte kommunene, mener 
departementet at dette er en naturlig måte å gjennomføre valg i kommuner og fylker som 
skal slå seg sammen, og foreslår derfor to nye forskrifter for gjennomføringen av valget i 
2019. 
 
 

Saksopplysninger 
Valg til fylkesting og kommunestyrer er regulert av valgloven med forskrifter. Loven bygger 
på at hvert fylke utgjør ett valgdistrikt ved fylkestingsvalget og at hver kommune utgjør ett 
valgdistrikt ved kommunestyrevalget. Etter valgloven § 4-3 skal det i hvert fylke ved 
fylkestingsvalg være et fylkesvalgstyre som velges av fylkestinget selv. Tilsvarende skal det 
i hver kommune ved kommunestyrevalg være et valgstyre som velges av kommunestyret 
selv. 
 
Før fylkene slår seg sammen 1.1.2020, vil det ikke være et felles fylkesting som kan utpeke 
fylkesvalgstyret. Fylkestingene vil derimot ha opprettet en fellesnemnd som skal jobbe med 
å forberede sammenslåingen, jf. inndelingsloven § 26. Departementet mener derfor at det 
med hjemmel i inndelingsloven § 17 bør fastsettes et unntak i forskrift fra valgloven § 4-3, 
som gir fellesnemnda i fylkeskommuner som skal slå seg sammen, myndighet til å utpeke 
fylkesvalgstyret for valget i 2019.  
 
I henhold til valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av 
kommunestyret selv. Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valg på 
kommunalt nivå. Før kommunene slår seg sammen 1.1.2020, vil det ikke være et felles 
kommunestyre i de nye kommunene som kan utpeke valgstyret. Kommunene vil derimot, 
som fylkeskommunene, ha en fellesnemnd som skal jobbe med å forberede 
sammenslåingen, jf. inndelingsloven § 26.  
 
Departementet tilrår derfor at det også her fastsettes et unntak i forskrift fra valgloven § 4-1, 
som gir fellesnemnda i kommuner som skal slå seg sammen, myndighet til å utpeke 
valgstyret for valget i 2019. 
 
Når det gjelder stortingsvalget i 2021 må Stortinget før neste stortingsvalg ta stilling til hvor 
mange valgdistrikter det skal være. Dersom Stortinget ønsker å beholde antall 
valgdistrikter, må valgloven endres. Dette fordi det følger av dagens lovbestemmelse er at 
det er fylkene som utgjør valgdistriktene. Uten lovendring vil derfor valgdistriktene 
automatisk endres når antall fylker endres. Dersom antall valgdistrikter skal beholdes i 
2021, vurderer departementet det som nødvendig å endre lovbestemmelsen slik at den slår 
fast at dagens 19 fylker skal være valgdistrikter ved stortingsvalg. Dersom Stortinget ønsker 
å redusere antall valgdistrikter, må Grunnloven endres. 



 
Vurdering 
 
 

Økonomiske konsekvenser 
Eventuelle endringer i valglov og valgforskrift vil trolig ikke føre til økte kostnader. 
 
 
 
 
 
Håvard Gangsås 
rådmann 


