
MAL FOR: 
 

FORSKRIFT OM FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER I 
_____________ KOMMUNE FOR VALGPERIODEN 2007 - 2011 

Vedtatt av ___________ kommunestyre den ________ med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig 
forvaltning 26. juni 1992 nr. 87. 
Godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet den ______, med hjemmel i § 5 i Lov om forsøk i 
offentlig forvaltning 26. juni 1992 nr. 87, jf. kgl. res. 11. desember 1992 nr. 1050. 
 

Forholdet til kommunelov og valglov 

§ 1 Forholdet til kommuneloven  
Ved forsøk med direkte valg av ordfører og varaordfører, skal bestemmelsene i lov 
av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
gjelde så langt de passer, og med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller 
endringer som følger av disse vedtekter. 
 

§ 2 Forholdet til valgloven  
Ved forberedelse og gjennomføring av direkte valg av ordfører og varaordfører, skal 
bestemmelsene om kommunestyrevalg i lov 28. juni 2002 nr. 57 (valgloven) og 
forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) gjelde 
så langt de passer, og med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer 
som følger av denne vedtekten. 
 
 

Virkeområde 

§ 3 Direkte valg  
Kommuneloven § 9 nr. 1, 1. ledd, 1. setning gjelder ikke for så vidt gjelder ordfører, 
isteden gjelder følgende:  
 
Ordfører i ___________ kommune velges ved direkte valg for valgperioden 2007-
2011. Valget skal skje samtidig med kommunestyrevalget 2007. 
 
Er det flere enn to ordførerkandidater skal valget foregå som preferansevalg. Er det 
kun to kandidater skal valget gjennomføres som flertallsvalg, se § 10.  
Stiller kun én kandidat kan forsøk med direkte valg av ordfører ikke gjennomføres. 
Valget gjennomføres i så fall etter kommunelovens alminnelige regler.  
 

§ 4 Konstituerende møte i kommunestyret  
Ordfører trer i funksjon fra det tidspunkt vedkommende er valgt. 
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Kommuneloven § 17 nr. 1, 2. setning gjelder ikke for så vidt gjelder hvem som kaller 
inn til konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret. I stedet gjelder følgende: 
Nyvalgt ordfører innkaller til kommunestyrets konstituerende møte. 
 
Kommuneloven § 17 nr. 2, 1. setning gjelder ikke for så vidt gjelder valg av ordfører. 
 
 

Forberedelse og gjennomføring av valget 

§ 5 Stemmerett og manntall  
Valglovens bestemmelser gjelder tilsvarende. 
 

§ 6 Valgbarhet, fritak fra valg  
Valgloven § 3-3 om valgbarhet gjelder tilsvarende. 
Valgloven § 3-4 om fritak fra listeforslag og valg gjelder tilsvarende. 
 

§ 7 Listeforslag  
Valgloven § 6-3 gjelder ikke, istedet gjelder: 
 
Alle partier og grupper som stiller liste ved kommunestyrevalget har rett til å 
nominere én ordførerkandidat. 
 
Partiets/gruppens forslag til ordførerkandidat skal innleveres samtidig med 
listeforslaget til kommunestyrevalget. 
 
Valgforskriften § 15 2. ledd, 1. setning gjelder ikke, isteden gjelder: 
Den tillitsvalgte har rett til å foreslå en ny kandidat dersom partiets/gruppens 
opprinnelige kandidat ikke er valgbar eller blir innvilget fritak.  
 

§ 8 Stemmesedler - preferansevalg 
Valgloven § 7-1 gjelder ikke, isteden gjelder: 
 
Ved direkte valg av ordfører sørger valgstyret for at det til bruk for velgerne ved 
forhåndsstemmegivningen og i valglokalet valgdagen, blir trykket et tilstrekkelig 
antall rosa stemmesedler for ordførervalget. 
 
Valgforskriften § 19 gjelder så langt den passer, med følgende tillegg: 
Departementet utformer mal for stemmeseddel som skal benyttes ved direkte valg 
av ordfører. Stemmeseddelen skal angi ordførerkandidatene ved en alfabetisk 
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opplisting etter etternavn. Forsøkskommunene skal selv ferdigstille og trykke 
stemmesedler til eget bruk. 
 

§ 9 Stemmegivning i valglokalet - preferansevalg  
Valglovens bestemmelser gjelder tilsvarende, i tillegg gjelder følgende:  
 
Stemmeseddelen til ordførervalget skal være tilgjengelig i valglokalet.   
Stemmen avgis ved at velgerne kan rangere inntil to ordførerkandidater. 
Dette gjøres ved at velgeren setter merke bak navnet til kandidaten velgeren helst 
ønsker som ordfører i kolonnen for "Førstevalg". 
 
Velgeren kan også rangere en kandidat som sitt andrevalg. Dette gjøres ved å sette 
merke bak kandidatens navn i kolonnen for "Andrevalg". 
 

§ 10 Stemmesedler og stemmegivning – flertallsvalg, jf. § 3 tredje ledd, 
annet punktum. 
Valglovens § 7-1 gjelder ikke, isteden gjelder: 
 
Ved direkte valg av ordfører sørger valgstyret for at det til bruk for velgerne ved 
forhåndsstemmegivningen og i valglokalet valgdagen, blir trykket et tilstrekkelig 
antall rosa stemmesedler med navn på de to ordførerkandidatene i kommunen. 
 
Valgforskriften § 19 gjelder ikke, isteden gjelder: 

Stemmeseddelen må klart angi hvilket valg den gjelder og ha følgende overskrift 
«Ordførerkandidater», på en egen linje. Stemmeseddelen skal angi 
ordførerkandidatene ved en alfabetisk opplisting etter etternavn. Både kandidatens 
fornavn, etternavn og fødselsår, samt parti eller gruppetilknytning skal fremgå av 
stemmeseddelen. Stemmeseddelen skal ha veiledning til velgerne der det må fremgå 
hvordan det skal merkes av for kandidaten velgeren ønsker å stemme på.  
 

§ 11 Forhåndsstemmegivningen  
Valglovens og valgforskriftens bestemmelser om forhåndstemmegivning utenfor 
egen kommune gjelder så langt de passer, med følgende presiseringer: 
 
Velgere som forhåndsstemmer utenfor den kommunen de er manntallsført i, må selv 
medbringe stemmeseddel til ordførervalget. Stemmeseddelen til ordførervalget 
legges i den samme stemmeseddelkonvolutten som stemmesedler avgitt til 
kommunestyre- og fylkestingsvalget. 
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§ 12 Stemmegivning samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget 
Velgere som ønsker å stemme ved direkte valg av ordfører, må gjøre dette samtidig 
med kommunestyre- og fylkestingsvalget, enten stemmen avgis på forhånd eller på 
valgdagen.  
 
 
Valgoppgjør – stemmelikhet og klage 

§ 13 Godkjenning av stemmegivning og stemmesedler  
Valgloven §§ 10-1, 10-2 og 10-3 gjelder så langt de passer. 
 

§ 14 Opptelling  
Møteboka og stemmegivninger for ordførervalget skal bringes direkte til valgstyret 
for felles opptelling. Stemmesedlene kan telles opp samtidig med stemmesedlene for 
kommunestyre- og fylkestingsvalget, forutsatt at dette ikke fører til at valgoppgjøret 
for disse valgene blir forsinket. 
 
§ 15 Valgoppgjøret ved preferansevalg 
Valgloven kapittel 11 gjelder ikke, isteden gjelder: 
Ved valgoppgjøret telles i første omgang bare de som er rangert som nummer en 
(førstestemmer). Dersom en kandidat har fått 50 % eller flere av førstestemmene er 
vedkommende valgt. Dersom ingen får minst 50 % av de godkjente stemmene ved 
denne opptellingen, elimineres alle kandidatene foruten de to med flest 
førstestemmer. Stemmesedlene til de eliminerte kandidatene telles deretter på nytt, 
denne gang i henhold til hvor mange andrestemmer de to kandidatene med flest 
førstestemmer har fått. Den som får flest stemmer når man legger sammen 
antall førstestemmer med antall andrestemmer, er valgt.  
 
Dersom to kandidater har fått like mange stemmer etter opptelling, er den valgt som 
har flest førstestemmer. Har de også fått like mange førstestemmer, avgjøres valget 
ved loddtrekning. 

§ 16 Valgoppgjøret ved flertallsvalg 
Valgloven kapittel 12 gjelder ikke. 
 
Valgstyret foretar valgoppgjør for ordførervalget på følgende måte:  
Den kandidaten som har fått flest stemmer, er valgt til kommunens ordfører. 
 
Dersom to kandidater har fått like mange stemmer, kommer kommunelovens 
alminnelige bestemmelser om loddtrekning til anvendelse. 
 

§ 17 Møtebok  
Valgloven § 10-7 gjelder ikke, isteden gjelder: 
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Valgmyndighetene skal føre møtebok i forbindelse med ordførervalget. Møteboka 
føres i samsvar med protokoll fastsatt av departementet.  
 

§ 18 Klage  
Valgloven § 13-2 gjelder ikke. 
 
Forhold ved forberedelse og gjennomføring av ordførervalget kan påklages til 
valgstyret. Valgstyrets avgjørelse er endelig. Klagerett har enhver som er 
stemmeberettiget i vedkommende kommune. Klagen må fremmes innen 7 dager 
etter valgdagen. 
 
§ 19 Ugyldig valg – omvalg 
Valglovens bestemmelser gjelder tilsvarende, likevel slik at eventuelt omvalg skje 
etter reglene i kommuneloven. 
 

Ordførers plass i kommunestyret og formannskapet. Uttreden.  

§ 20 Ordførers plass i kommunestyret  
Kommunenes direkte valgte ordfører tar automatisk sete i kommunestyret på sitt 
partis/sin gruppes kvote. Dersom vedkommende parti eller gruppe står uten rett til 
plass i kommunestyret, fordeles kommunestyrets siste plass til ordfører. 
 

§ 21 Ordførers plass i  formannskapet  
Kommunens direkte valgte ordfører tar automatisk sete i formannskapet på sitt 
partis/sin gruppes kvote. Dersom vedkommende parti eller gruppe står uten rett til 
plass i formannskapet, fordeles formannskapets siste plass til ordfører. 
 

§ 22 Uttreden i perioden  
Kommunelovens bestemmelse i § 15 om fritak og uttreden i perioden gjelder 
tilsvarende. 
 
§ 23 Ikrafttredelse og varighet 
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder ved lokalvalget i 2007, og for 
inneværende valgperiode gjelder forskriften i forhold til den valgte ordfører til det 
konstituerende møte for neste valgperiode er avholdt, men i alle fall ikke lengre enn 
til 30.10.2011.  
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