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Vedlegg: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev med vedlegg datert 03.01.2018 – 
Høring – gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 
2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å støtte departementets forslag til gjennomføring av 
fylkestings- og kommunevalget i de sammenslåtte enhetene i 2019. Konsekvensen av dette 
er at partier stiller en felles liste i de nye kommunene/fylkene.  
 
Når det gjelder stortingsvalget i 2021 foreslår departementet å beholde dagens 19 
valgdistrikter. Konsekvensen av dette er at partier stiller separate lister i sammenslåtte 
fylker, f.eks i Hedmark og Oppland. Rådmannen ser utfordringer med den foreslåtte 
gjennomføringen av stortingsvalget 2021, men rår kommunestyret til å støtte å avvente 
valglovutvalgets innstilling før valgordningen endres.   
 
Saksutredning: 
I høringsnotatet foreslås det endringer i valgloven og valgforskriften for å kunne 
gjennomføre stortingsvalget i 2021 med dagens 19 valgdistrikter. Det foreligger også forslag 
til to nye forskrifter om gjennomføring av valget i 2019 for de kommuner og 
fylkeskommuner som skal slå seg sammen fra 01.01.2020. 
 
Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 
Valgloven bygger på at hvert fylke utgjør ett valgdistrikt ved fylkestingsvalget, og hver 
kommune utgjør ett valgdistrikt ved kommunestyrevalget. Et hovedprinsipp er at de 
folkevalgte skal representere hele befolkningen i valgdistriktet. Dette innebærer at det 
stemmes på lister og kandidater for hele fylket og kommunen under ett, og at det foretas 
ett valgoppgjør for henholdsvis fylket og kommunen. Departementet ser det som naturlig at 
valg til fylkesting i 2019 baserer seg på disse prinsippene og foreslår derfor at valget 
gjennomføres som om sammenslåingene allerede er gjennomført. Dette innebærer at 
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innbyggerne i dagens fylker sammen velger representantene til fylkestinget i den nye 
fylkeskommunen. Hedmark og Oppland vil etter dette utgjøre ett valgdistrikt ved 
fylkestingsvalget. Tilsvarende prinsipp forslås for de nye, sammenslåtte kommunene. Det 
foreslås to nye forskrifter for gjennomføringen av valget i 2019. Fellesnemnda i 
fylkeskommuner og kommuner som skal slå seg sammen, foreslås å bli gitt myndighet til å 
utpeke henholdsvis fylkesvalgstyre og valgstyre for valget i 2019. Konsekvensen av dette blir 
at partier må stille en felles liste i de nye kommunene/fylkene. 
 
For departementets konkrete forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og utkast til 
forskrift for gjennomføring av valg til fylkesting 2019 og tilsvarende for gjennomføring av 
valg til kommunestyrer i 2019, viser rådmannen til vedlegget. 
 
Gjennomføring av stortingsvalget i 2021 
Dagens fylker er valgdistrikter ved stortingsvalg (Grunnlovens § 57), der velgerne stemmer 
på lister og kandidater for hele valgdistriktet under ett, de folkevalgte blir regnet som 
representanter for hele valgdistriktet. Det følger også av Grunnloven at hvert valgdistrikt får 
tildelt ett utjevningsmandat. Ved sammenslåing av fylker vil det ikke lenger være samsvar 
mellom antall fylker og antall valgdistrikter. Dersom Stortinget ønsker å beholde antall 
valgdistrikter, må valgloven endres slik at det ikke lenger er de nye sammenslåtte fylkene 
som er valgdistriktene. Dersom Stortinget ønsker å redusere antall valgdistrikter, må 
Grunnloven endres.  
 
Høsten 2017 ble det fremmet flere grunnlovsforslag om endring av Grunnlovens 
bestemmelser om valgdistrikter. Dette gjør det mulig for Stortinget å vedta en reduksjon i 
antall valgdistrikter i forkant av valget i 2021. Regjeringen oppnevnte i juni 2017 et 
valglovutvalg som har som del av sitt mandat å utrede konsekvenser av strukturendringen 
for valgordningen, inkludert inndeling i valgdistrikter og fordeling av utjevningsmandater. 
Departementet mener det er viktig å avvente utvalgets innstilling før valgordningen endres.  
 
Departementet mener fremdeles at å beholde dagens 19 valgdistrikter i 2021 er den mest 
naturlige og tryggeste løsningen for å sikre en god valggjennomføring som har legitimitet 
hos partier og velgere. Å beholde de 19 valgdistriktene er en forutsigbar løsning som 
ivaretar hensynene til geografisk og partipolitisk representasjon. Dagens inndeling er godt 
innarbeidet og det gir trygghet for både partier og velgere. Departementet foreslår derfor 
tilpasninger i lovverket som gjør det mulig å gjennomføre stortingsvalget i 2021 med 19 
valgdistrikter. Valgdistriktene vil da ikke lenger være sammenfallende med fylkesgrensene. 
Dette betyr at flere av de nye fylkeskommunene vil få ansvar for valggjennomføringen i mer 
enn ett valgdistrikt. Departementet forslår derfor en endring av valgloven § 11-1, som i dag 
sier at hvert fylke utgjør et valgdistrikt. Departementet foreslår at bestemmelsen endres slik 
at den ikke lenger utpeker fylkene til valgdistrikter, men beskriver hvilke enheter 
(kommuner) som utgjør de 19 valgdistriktene.  
 
De nye fylkene vil i forbindelse med stortingsvalget i 2021 ha fylkesting som kan utpeke et 
fylkesvalgstyre med ansvar for ett eller flere valgdistrikter i fylket. Når det gjelder antall 
navn på listeforslaget ønsker departementet å endre bestemmelsen til at krav til antall navn 
skal være knyttet til valgdistriktet i stedet for fylket. Forslaget fører til at kravene vil være de 
samme som i dag. Det samme gjelder departementets forslag om at et listeforslag kan 
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skrives under av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling med stemmerett i valgdistriktet 
og at listeforslaget må være underskrevet av 500 personer med stemmerett i valgdistriktet.   
 
For departementets konkrete forslag til endringer i valgloven og valgforskriften viser 
rådmannen til vedlegget. 
 
Vurdering: 
Ved fylkestings- og kommunevalget utgjør hvert fylke/kommune ett valgdistrikt. Det 
stemmes på lister og kandidater for hele fylket/kommunen under ett. Alle de politiske 
partiene stiller felles liste i de nye enhetene (fylkene og kommunene). Rådmannen mener 
dette er en naturlig følge av sammenslåing av fylker og kommuner og støtter 
departementets forslag. 
 
På bakgrunn av at valglovutvalget har som del av sitt mandat å utrede konsekvenser av 
strukturendringen for valgordningen, inkludert inndeling i valgdistrikter og fordeling av 
utjevningsmandater, foreslår departementet at dagens valgordning ikke endres. Dagens 19 
valgdistrikter beholdes ved stortingsvalget i 2021, dette innebærer blant annet at de 
politiske partiene må stille separate lister i f.eks. Hedmark og Oppland valgdistrikt. Denne 
ordningen er slik rådmannen ser det inkonsekvent. Ved fylkestingsvalget i 2019 skal partiene 
ha felles liste for de sammenslåtte fylkene, mens partiene ved stortingsvalget to år senere 
skal ha separate lister for de to valgdistriktene (= identisk med de opprinnelige fylkene). Til 
tross for dette mener rådmannen det er riktig og viktig å avvente valglovutvalgets innstilling 
før valgordningen endres.  
 
Departementets konkrete forslag til lov- og forskriftsendringer er naturlige konsekvenser av 
foreslåtte løsninger for gjennomføring av fylkestings-/kommunevalget i de sammenslåtte 
enhetene i 2019, og stortingsvalget i 2021. Rådmannen har ingen kommentarer til disse 
endringene. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret støtter departementets forslag til gjennomføring av fylkestings- og 

kommunevalget i de sammenslåtte enhetene i 2019. 
 
2. Kommunestyret ser utfordringer med den foreslåtte gjennomføringen av stortingsvalget 

2021, men støtter å avvente valglovutvalgets innstilling før valgordningen endres.   
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.02.2018 sak 18/18 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende alternative forslag: 
«Kommunestyret støtter ikke departementets forslag til gjennomføring av fylkestingsvalget 
og kommunevalget i de sammenslåtte enhetene i 2019.  
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Øyer kommunestyret mener at det ved valget i 2019 skal benyttes de to opprinnelige 

valgdistriktene/ fylkene ved valget til første felles fylkesting. To valgdistrikter vil gjelde ved 

Stortingsvalget i 2021.  

Ved å opprettholde fylkene som valgdistriktene forventes det at dette bedre sikrer bredden 
i sammensetningen av det første felles fylkestinget. Fordeling av antall mandater til felles 
fylkesting mellom de to valgdistriktene, fordeles etter folketall». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Høringsfristen er satt til onsdag 14.02.2018. I henhold til kommunelovens § 13 Utvidet 
myndighet i haste-saker: 

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller 
fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å 
treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at 
vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende 
organ i dettes neste møte. 

 
 
Vedtak: 
Kommunestyret støtter ikke departementets forslag til gjennomføring av fylkestingsvalget 
og kommunevalget i de sammenslåtte enhetene i 2019.  
Øyer kommunestyret mener at det ved valget i 2019 skal benyttes de to opprinnelige 

valgdistriktene/ fylkene ved valget til første felles fylkesting. To valgdistrikter vil gjelde ved 

Stortingsvalget i 2021.  

Ved å opprettholde fylkene som valgdistriktene forventes det at dette bedre sikrer bredden 
i sammensetningen av det første felles fylkestinget. Fordeling av antall mandater til felles 
fylkesting mellom de to valgdistriktene, fordeles etter folketall. 
 
Hastevedtak foretatt  i henhold til kommuneloven § 13. Høringssvar sendes på 
regjeringen.no 14.02.2018 og refereres i kommunestyret 22.03.2018. 
 
 
 


