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Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til politisk sekretær,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

Kommunen har sterkt fokus på smittevern. Kommunestyresalens størrelse gjør at vi må 

begrense antall personer som er tilstede samtidig. 

 

For å redusere smitterisikoen og ivareta offentligheten, vil møtet derfor kun bli tilgjengelig for 

publikum via streaming på nett. 

 

I tillegg til politiske representanter og administrasjonen avsettes 2 plasser til media i salen. 

 

 

Kl 09.00               Frøya IL orienterer om planene for Golan idrettsplass 

kl 12.00                Dag Willmann i Guri Kunna ressurssenter. Orientering om mottak av midler,  

                             og planene for et yrkesopplæringssenter 

 

Ca kl 11.30          Lunch. Det er bestilt lakselunsj som støtte til Tv-aksjonen. 150, kr pr. stk. 

 

I løpet av dagen legges det opp til formannskapets faste ringerunde til bedrifter til inntekt for TV-

aksjonen 2020 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.09.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 15.09.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 15.09.20 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Avkastningsrapport Frøya kommune august 2020 

Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien 
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FRØYA IDRETTSLAG - SØKNAD ANGÅENDE GOLAN IDRETTSPLASS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune reforhandler leieavtalen med Frøya IL, avtalen gjelder i 30 år fra 1.1.2021 med 

mulighet for reforhandling senest tre år før avtalens utløp. 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå ny avtale med Frøya IL. 

3. Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil 1 million kroner, 

midlene kan søkes utbetalt når godkjent spillemiddelsøknad foreligger 

 

Vedlegg: 

 

-Henvendelse fra Frøya IL 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya IL er i ferd med å rehabilitere Golan idrettsplass og første byggetrinn er kostnadsberegnet til 4 millioner 

kroner. I første omgang er det selve banen og gjerde rundt som skal oppgraderes og bygges. Senere planlegges 

det å sette opp lysmaster og bygge et klubbhus. Når det gjelder første byggetrinn hevder Frøya IL at de kan få 

spillemidler med inntil 1 million kroner. Da det er lange restanser på spillemidler i Trøndelag søker Frøya IL 

kommunen om en forskuttering av disse midlene under forutsetning av at søknaden godkjennes. I søknaden 

framkommer det at restansetiden på utbetaling av godkjente spillemidler er inntil 4 år. 

Frøya IL har i dag en leieavtale med Frøya kommune som ble signert 29.08.2017 og har en varighet på 30 år. For 

å komme inn under reglene for tildeling av spillemidler må idrettslaget ha en avtale som har 30 års varighet fra 

søkertidspunktet. Derfor ønsker Frøya IL at kommunen vurderer to alternativer. 

1. Frøya kommune overdrar eiendommen til Frøya IL fra 1.10.2020 med en klausul om at hvis idrettslaget 

opphører eller avslutter sin aktivitet ved anlegget går eiendommen tilbake til Frøya kommune. 

2. Frøya kommune forlenger leieavtalen for Golan idrettsplass så den får 30 års varighet fra og med 

1.1.2021. 

 

Årsaken til at Frøya IL ønsker å overta eiendommen er at laget gjør et betydelig løft rundt anlegget og investerer 

betydelige midler for en frivillig organisasjon. Å overta anlegget er Frøya IL sitt primære ønske. 

Frøya sier videre at de ser det som en risiko at de har en leieavtale med kommunen der oppsigelsestiden kun er 

12 måneder. 

Frøya IL er videre opptatt av at de kan risikere at avtalen sies opp etter 30 år når laget har investert flere 

millioner i anlegget. 
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Frøya IL opplyser videre at adkomsten til øvre parkeringsplass må flyttes grunnet krav til sikkerhetssoner. Laget 

ønsker at kommunen sørger for nødvendige tillatelser til dette og samtidig gjennomfører nabovarsler sammen 

med lagets entreprenør.  

Frøya IL sier at Golan er en av få gressbaner som er i aktiv bruk i Trøndelag da de fleste nå bygger anlegg med 

kunstgress. Av miljøhensyn ønsker laget å satse på naturgress. 

Ved å rehabilitere gressbanen på Golan hevder Frøya IL at vi får et komplett anlegg på Sistranda, flere 

besøkende mener det er perfekt å ha tilgang til innendørs kunstgress i Frøya Storhall samt en naturgressbane like 

ved.  

Fotballaktiviteten er stigende på Frøya hevder laget og da spesielt på jentesiden. Dette krever større plass og pr. i 

dag har ikke hallen kapasitet for gjennomføring av treninger og kamper, da vil en utendørs naturgressbane være 

et nødvendig supplement. 

Dagens bane har store ujevnheter og hull så en rehabilitering er nødvendig om banen skal tilfredsstille kravene til 

gjennomføring av kamper og treninger. 

Frøya IL tilvbyr seg å presentere sine planer for anlegget og har planer om at banen skal være klar til bruk høsten 

2021. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren ser meget positivt på Frøya IL sine planer for rehabilitering og oppgradering av Golan 

Idrettspark. Spesielt gledelig er det at laget tar miljøhensyn og satser på naturgress i en tid der 

miljøforurensningene fra kunstgressanlegg har fått større og større fokus.  

Kommunedirektøren ser utfordringene i lange restanser på innvilgede spillemidler og er positiv til at Frøya IL 

innvilges et forskudd på kr. 1 000 000, forutsetningen er som Frøya IL selv sier i sin henvendelse «forskuttering 

er selvfølgelig aktuell bare om vi får tildelt spillemidler». 

Kommunedirektøren har vurdert alternativene overdragelse eller leieavtale. På bakgrunn av at kommunesentret er 

under rask utvikling faller anbefalingen på en leieavtale på 30 år med en rett til reforhandling tre år før den nye 

kontrakten går ut. 

Frøya kommune er opptatt av å beholde områder med stor offentlig interesse i sitt eie og ønsker derfor at Golan 

fortsatt forblir et kommunalt område. Men Frøya kommune ser at sjansen for at området i overskuelig framtid blir 

brukt til idrettsformål er stor og har derfor ingenting i mot å skrive en langsiktig leieavtale. 

Når det gjelder spørsmålet om nabovarsel og flytting av adkomst til parkeringsplass mener kommunedirektøren 

på at dette må løses av Frøya IL og entreprenøren må løse dette i fellesskap etter de retningslinjer og prosedyrer 

som gjelder for denne type saker.  

Planene for oppgradering av Golan er spennende og ambisiøse og kommunedirektøren har stor tro på at dette vil 

bli et anlegg både for idretten og skolene på Frøya. 
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TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar tertialrapport for 2.tertial 2020 til orientering 

 

 

Vedlegg: 

 

Tertialrapport 2.tertial 2020 

Avkastningsrapport Frøya kommune 2.tertial 2020 

Tertialrapport fra virksomhetene 2.tertial 2020 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Tertialrapporten viser totalt et mindreforbruk på ca. 14 millioner kr pr 2.tertial for hele kommunen, inkludert 

finans.  

 

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 2. tertial på ca. 500 000 i merforbruk, da er ikke ekstrainntektene 

knyttet direkte til Korona-epidemien og tilskudd fra IMDI lagt inn i driften. 

 

Merforbruket skyldes i hovedsak: 

• «Prosjekt Rabben» 

• Ressurskrevende bruker PLO  

• Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i rammene  

 

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». KF (kommunens 

fellesforbund) har sagt opp dette systemet, og kommunen vil fra 2021 gå over i Framsikt som styringsverktøy for 

kommunens virksomheter.  

 

For skatteinngangen i 2020 er det vanskelig å ha en god prognose, både som en følge av Korona-epidemien og 

saker i nyhetene om at et skattehull er lukket for privatpersoner. Potensielt kan dette ha stor påvirkning på 

kommunens skatteinngang. Pr 2.tertial, har kommunen et positivt avvik på ca. 8,7 millioner kr i forhold til 

budsjettet, dette er inklusive inntektsutjevningen pr juli.  

 

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 2,5 millioner kr. Dette skyldes lavere avkastning fra kommunen 

plasseringer som pr. 2.tertial er ca. 2,3 millioner kr lavere enn forventet. Det er likevel langt høyere enn 

kommunedirektøren tidligere har forventet.  

 

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og 

måloppnåelse.  
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BUDSJETTJUSTERING NR 2 - DRIFT - SOM FØLGE AV KORONA-EPIDEMIEN 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 I forbindelse med Korona-epidemien foretar kommunestyret følgende budsjettjusteringer: 

 
Ansvar   Art Tekst Oppr. 

Budsjett 

Justert budsjett Differanse 

1100 Fellestjenester 11216 Diverse utgifter 345 075  901 968      -556 893  

                          -    

2000 Oppvekst 11216 Diverse utgifter 974 000  1 462 418      -488 418  

              

3000 Helse 11216 Diverse utgifter 443 647  1 209 792      -766 145  

                          -    

5110 Teknisk  11216 Diverse utgifter 153 963  1 392 728    -1 238 765  

              

8000 (inntekter)  18000 Rammeoverføring

er 

-147 708 860  -150 759 081     3 050 221  

              

              

         -145 792 175   -145 792 175  0 

 

 

Vedlegg: 

 

Budsjettjusteringsskjema – Budsjettjustering nr 2 

Budsjettjustering nr 1  

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med Korona-epidemien så har Frøya kommunes virksomheter ført oversikt over 

hvilke ekstrautgifter kommunen har hatt i denne forbindelse. 
 

Kommunen har også mottatt ca. 3,7 millioner fra staten kompensasjon for ekstrautgifter og tapte 

skatteinntekter, i tillegg til 974 000 kr i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i tiden 

skolene, SFO og barnehagene var stengt. Midlene til oppvekst ble budsjettjustert i forbindelse 

med 1.tertial 
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Vurdering: 

 

I denne sak justeres de ekstrautgiftene virksomhetene har hatt pr 30.08.20 i forbindelse med 

Korona-epidemien. Totalt er dette 3 050 221 kr i denne perioden.  

 

I forbindelse med 1.tertial ble det budsjettjustert 1 791 860 kr.  
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EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 

 

Frøya kommune skal betale inn sin andel av egenkapitaltilskuddet til KLP i 2020. Egenkapitaltilskuddet 

til KLP for 2020 er på kr 1 135 113.  

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfond er 53 546 384 kr pr 01.10.20. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

KLP’s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et +kundeforhold i KLP 

må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden forplikter også til å skyte inn ytterlige egenkapitaltilskudd 

dersom styret krever det. Ved flytting av kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. 

Krav på egenkapitaltilskudd for 2020 er kr 1 135 113. 

 
Egenkapitaltilskuddet i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskuddet skal føres i regnskapet for 

kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av ubundne investeringsfond eller ved 

overføringer fra driftsregnskapet. Overføringer fra driftsregnskapet er avhengig av et positivt resultatregnskap.  

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune skal fortsatt være kunde i KLP, og må dermed følge kravet om å betale inn 

egenkapitaltilskuddet. Tilsuddet foreslås finansiert fra disp.fond som tidligere. 
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INNDEKKING AV PREMIEAVVIKET FOR 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Premieavvik fra 2019 foreslås å dekke fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige 

endringer: 

D 10907.1100.171 Premieavvik KLP Kr. 8.593.021 

D 10997.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 438.244 

D 10908.1100.171 Premieavvik SPK Kr. 175.289 

D 10998.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 8.940 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 9.215.494 

 

 Saldo på disponibelt disposisjonsfond er 53 546 384 kr pr 01.10.20 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Regnskapet for 2019 er avsluttet med inntektsført netto premieavvik på kr. 9.215.494,00. Dette 

fremkommer ut fra følgende forhold: 

D 219550001 PREMIEAVVIK - KLP Kr 8.593.021 

D 219640001 ARBG.AVG - PREMIEAVVIK KLP Kr    438.244 

D 239550002 PREMIEAVVIK - SPK Kr    175.289 

D 239640002 ARBG.AVG - PREMIEAVVIK SPK Kr       8.940 

    Netto premieavvik: Kr 9.215.494 

 

 

Vurdering: 

 

Premieavvik er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad. Dersom 

denne differansen er positiv, blir den inntektsført i regnskapet. Hvis negativ, blir den utgiftsført.  

Premieavviket er kun en fiktiv størrelse, da det kun er en føring i regnskapet og endrer ikke 

oppgjøret vis-à-vis pensjonskassen (premiebetalingen). Regnskapsføringen av premieavviket påvirker 

kommunens resultat.  

For 2019 ble den negativt og derfor må inndekkes fra disposisjonsfond. 
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Frøya kommune har som regel at alle pensjonskostnader skal gjøres opp første år, dvs. ta hele 

kostnaden påfølgende år, slik det foreslås her.  

Alternativ så kan kommunen fordele denne kostnaden opp til 7 år. 

 

Premieavvikene 

   Pensjonspremie (Skulle ha belastet regnskapet) 

– Beregnet pensjonskostnad (Faktisk belastning på regnskapet) 

= Årets premieavvik (Som oftest er dette en «inntekt») 

Kommuneregnskapet følger «anordningsprinsippet». Alle kjente utgifter og inntekter i året tas med i 

årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes (jf. §14-

6 tredje ledd bokstav c).  

IKKE regnskapslovens prinsipp: Årets opptjening føres som inntekt De tilhørende utgiftene kalles 

«kostnader» og belastes årets regnskap 

Slik oppstår årets premieavvik  

(når den betalte pensjonspremien er større enn den beregnede pensjonskostnaden) 

Driftsregnskapet Balansen 

UTGIFTER INNTEKTER EIENDELER EGENKAP./GJELD 

Betalte 

pensjonspremier 

  Penger ut fra 

bankkonto 

  

  Premieavvik + Premieavvik   

        

Nettovirkning er at driftsregnskapet belastes 
med pensjonskostnaden 
= Betalt pensjonspremie –Premieavvik 

Blant omløpsmidlene dukker det opp et 
premieavvik, som er tom luft (en «fordring på 
framtiden») 
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NYTT BADEANLEGG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret oppretter en styringsgruppe for å utrede nytt badeanlegg. Denne består av 

assisterende kommunedirektør økonomisjef, virksomhetsleder kultur og idrett, virksomhetsleder 

bygg og kommunalteknikk, og en politisk oppnevnt representant, N. N. 

 

2. Styringsgruppen skal foreslå en organiseringen av badeanlegget og utarbeide et 

konkurransegrunnlag med en foreslått kostnadsramme, som skal behandles i kommunestyret før 

det legges ut på offentlig konkurranse.    

 

3. Kommunestyret setter av 1 million kroner fra disposisjonsfondet til dette arbeidet. 

 

Saldo på disposisjonsfondet er pr 01.10.20 53 983 309 kr. 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med Investeringsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt å ruste opp kommunens badeanlegg. Det ble 

avsatt ca. 18 millioner, men etter at anbudet for oppgradering av bassenget og garderobeanlegget kom inn, ble 

kostnaden anslått til i overkant av 40 millioner kr. 

 

Etter at dette ble behandlet, ønsket kommunen også å utrede om et nytt badeanlegg, sammen med private 

næringsaktører er mulig. Anbudsprosessen for å ruste opp eksisterende badeanlegg ble da avsluttet, og 

investeringsmidlene ble omdisponert til oppgradering av det gamle legekontoret i Herredshuset. 

 

Vurdering: 

 

Kommunen mottok under arbeidet med å ruste opp kommunens badeanlegg et innspill om en privat 

næringsdrivende kan være med å realisere et nytt badeanlegg i kommunen.  

Næringsaktøren presenterte ideene bak dette for formannskapet den 12.05.20.  

I tiden etter dette har kommunen i samarbeid med Bjerkan Stav – kommunens juridiske rådgivere, konkludert at 

et slikt prosjekt ikke kan gjennomføres uten at det blir en konkurranse om oppdraget.  

 

Kommunedirektøren anbefaler nå at det settes ned en styringsgruppe som skal foreslå en organisering, og 

utarbeide et konkurransegrunnlag med en foreslått kostnadsramme. Dette skal behandles politisk før kommunen 

går ut med en konkurranse.   
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I denne forbindelse foreslår kommunedirektøren at Virksomhetsleder for Kultur og idrett, Økonomisjef, 

assisterende kommunedirektør og virksomhetsleder for Bygg og kommunalteknikk, sammen med en politisk 

oppnevnt representant blir oppnevnt til styringsgruppe og utarbeider en utredning om nytt badeanlegg.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunedirektøren anbefaler at styringsgruppen utreder alternative måter å organisere badeanlegget, om dette 

skal være en av kommunens ansvarsområdet slik det er i dag, om det kan passe inn i et eventuelt KF (Kommunalt 

Foretak), eller om det er fordelaktig å organisere dette som et AS. 

 

Den største forskjellen på et kommunal ansvarsområdet og KF i motsetning til er AS, er at i en 

investeringsmodell i et AS, så blir drift og gjeld holdt utenfor kommunens regnskap, der kommunen vil være 

garantist for drift og gjeld. De andre to organiseringene, vil drift og gjeld være en del av kommunens regnskap, 

enten direkte slik det er i dag, eller gjennom et eventuelt konsernregnskap hvis kommunen adopterer KF som 

organisasjonsform. 

 

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes fra disposisjonsfondet 1 millioner kr til dette arbeidet, for ha midler 

til nødvendige utredninger for å få et godt konkurransegrunnlag.  
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

13.10.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2219 

Sak nr: 

236/20 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

GNR 10/118 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

236/20 Formannskapet 13.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

SALG AV FRØYA SYKEHJEM  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunedirektøren anbefaler at Frøya sykehjem blir lagt ut for salg med prisantydning etter 

eiendomsmeglerens anbefaling på 8,2 millioner kr 

  

2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sluttføre eventuelle forhandlinger med 

interessenter.  

 

 

Vedlegg: 

 

Verdivurdering 

Utkast salgsprospekt  

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med prosjektet «Morgendagens omsorg», ble det bestemt at dagens sykehjem på Hamarvik skulle 

legges ut for salg. I denne forbindelse så har kommunedirektøren fått Eiendomsmegler 1 til å utarbeidet en 

verdivurdering og et utkast til salgsprospekt (vedlagt saken). 

 

Vurdering: 

 

Eiendomsmegler 1 har kommet frem til en prisantydning på 8,2 millioner kr for bygget slik det er i dag.  

 

Kommunedirektøren anbefaler at eiendommen blir lagt ut for salg med eiendomsmeglerens anbefaling på 8,2 

millioner kr, med vedlagte salgsprospekt, og at kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sluttføre 

eventuelle forhandlinger med interessenter.  
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

13.10.2020 

Arkivsaksnr: 

18/3421 

Sak nr: 

237/20 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

PLAN 5014201813 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

104/19 Hovedutvalg for forvaltning 19.06.2019 

135/19 Hovedutvalg for forvaltning 29.08.2019 

95/19 Kommunestyret 29.08.2019 

138/19 Hovedutvalg for forvaltning 12.09.2019 

106/19 Kommunestyret 26.09.2019 

3/20 Formannskapet 07.01.2020 

64/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 06.07.2020 

23/20 Frøya eldre- og brukerråd 07.09.2020 

237/20 Formannskapet 13.10.2020 

/ Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester  

/ Kommunestyret  

 

ANDREGANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplan for Uttian Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på plankart, 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 28.08.2019. 

 

2. Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas dermed rettsvirkning inntil 

innsigelse er avgjort ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet, eller av aktuelt 

departement hvis mekling ikke fører fram, jf. plan- og bygningsloven § 5-6. 

 

 

Behandling/vedtak i Frøya eldre- og brukerråd den 07.09.2020 sak 23/20 

 

Vedtak: 

 

Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt mandat om at alle saker 

som angår eldres levekår og alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne skal forelegges rådet før 

beslutning foretas i kommunestyret, herunder plansaker med hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 06.07.2020 sak 64/20 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for 

Uttian næringsområde (5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 28.08.19 

ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 i tidsrommet 07.07.20 

t.o.m. 01.09.2020. 

2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert 

og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
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Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 06.07.20: 

 

Følgende forslag til tilegg i pkt 1. i vedtak ble fremmet: 

 

1.Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Uttian 

næringsområde (5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 28.08.19 ut til høring og 

offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 i tidsrommet 07.07. t.o.m. 01.09.2020. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.01.2020 sak 3/20 

 

Vedtak: 

1. Klagene tas ikke til følge med de begrunnelser som vist i saksframlegget. 

2. Klagene oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 07.01.20: 

 

Rådmanns forslag til endring i pkt. 1 i vedtak: 

 

1. Klagene tas ikke til følge med de begrunnelser som vist i saksframlegget. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.09.2019 sak 106/19 

 

Vedtak: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Uttian 

næringsområde (plan-ID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 

28.08.2019.  

 

Vedtatt med 20 mot 2 stemmer. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.09.19: 

 

Rep. Sveinung Gundersen ba om vurdering av sin habilitet da han er tremenning av Kai Egil Skarsvåg i 

Skarsvaag boat.  

Rep. Sveinung Gundersen ble enstemmig vurdert habil. 

 

Votering: Vedtatt med 20 mot 2 stemmer avgitt av Roar Hammernes og Knut Arne Strømmøy. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 12.09.2019 sak 138/19 

 

Vedtak: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Uttian 

næringsområde (plan-ID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 

28.08.2019.  

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.08.2019 sak 95/19 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes p.g.a. manglende sakspapirer. 

 

Enstemmig 

 

Kommunestyrets behandling i møte 29.08.19: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv: 

 

Saken utsettes pga manglende sakspapirer. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 29.08.2019 sak 135/19 

 

Vedtak: 

Saken ble ikke behandlet grunnet at sakspapirer ble utsendt i for kort tid i forkant av møtet. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 104/19 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for forvaltning fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde 

(5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 07.06.19 ut til høring og 

offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalg for forvaltning sørge for at planens innhold og 

framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 19.06.19: 

 

1. Hovedutvalg for forvaltning fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde 

(5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 07.06.19 ut til høring og offentlig 

ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalg for forvaltning sørge for at planens innhold og 

framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Frp, V og H med dobbeltstemme fra leder.  

 

 

Vedlegg: 

1. Plankart, 28.08.2019 

2. Planbestemmelser, 28.08.2019 

3. Planbeskrivelse, 28.08.2019 

4. ROS-analyse, datert 07.06.2019 

5. Støyutredning, datert 11.04.2019 

6. Illustrasjonsplan 

7. Konsekvensutredning naturmangfold, 27.07.2019 

8. Notat Hubro, 05.06.2020 

9. Notat Storspove, 03.06.2020 
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10. Notat Oter, 04.06.2020 

11. Notat sjøfugl og havbunn, 02.07.2020 

12. Rapport landskapsbilde, 04.06.2019 

13. Vurdering av alternativ lokalisering næring, 15.06.2020 

14. Vurdering av alternativ lokalisering naturmangfold, 02.07.2020 

15. Referat informasjonsmøte, 18.03.2019 

16. Merknadsbehandling førstegangsbehandling, 19.06.2019 

17. Merknadsbehandling andregangsbehandling, 12.09.2019 

18. Klagebehandling og opphevelsesvedtak, 24.04.2020 

19. Merknadsbehandling, 02.10.2020 

20. Merknader (17 stk.) 

21. Informasjon fra Havforskningsinstituttet vedr. gytefelt (ettersendes) 

 

Saksopplysninger: 

 

Redegjørelse for tidligere behandling: 

Reguleringsplanen for næringsområdet på Uttian ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for Forvaltning (HFF) 

i sak 104/19 den 19.06.2019. Planen ble da vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Det kom inn flere merknader til saken, samt innsigelse fra fylkesmannen i høringsperioden. Saken ble i første 

omgang gjort klar for behandling hos HFF i sak 135/19 den 29.08.2019, men saken ble vedtatt utsatt, ettersom 

sakspapirene først ble tilgjengelige kort tid før møtet. Dette vedtaket ble fulgt opp av kommunestyret samme dag 

i sak 95/19. 

 

I løpet av den påfølgende perioden ble det gjort avklaringer mot fylkesmannen vedrørende innsigelsen, og 

fylkesmannen trakk dermed sin innsigelse før saken ble tatt opp til ny politisk behandling i sak 138/19 den 

12.09.2019 hos HFF, og til endelig vedtak hos kommunestyret i sak 106/19 den 26.09.2019. 

 

Vedtak av 26.09.2019 ble så påklaget, av tre separate klagere, innen utløp av klagefristen. Klagene ble svart ut i 

sak 3/20 den 07.01.2020 hos Formannskapet (FSK), hvorpå klagebehandlingen ble sendt til Fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. 

 

Mens FM forberedte klagesaksbehandlingen, så sendte en av klagerne inn egne kommentarer på den foregående 

klagebehandlingen den 21.01.2020. Disse kommentarene ble oversendt kommunen for kommentarer den 

22.01.2020, hvorpå svar gikk tilbake til fylkesmannen den 18.02.2020. 

 

I den samme prosessen ble det oppdaget at et eget dokument fra M. Pearson, som ble sendt direkte til 

Fylkesmannen den 09.09.2019 angående hubro, ikke var blitt fanget opp i deres vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget. På tidspunkt for oversendelse var saksfremlegg ferdigstilt fra administrasjonen i Frøya 

kommune, og oversendt politisk behandling. 

 

Den 24.04.2020 mottok kommunen resultatet av fylkesmannens behandling. Kommunen fikk medhold i alle 

påklagede punkter, med unntak av vurdering om planen ville påvirke en nærliggende hubrolokalitet. 

Fylkesmannen besluttet dermed å oppheve planen med bakgrunn i at det manglet vurderinger på det nye 

kunnskapsgrunnlaget som forelå, og at denne informasjonen kan ha virket bestemmende for utfallet i saken. 

 

Planforslaget 

Rambøll har på vegne av Frøya kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde 

på eiendommene 26/Felleseie, 26/11, 1451/1 og 1451/2 og Ellingsholmene 
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Planområdet omfatter deler av Uttiveien for å etablere avkjørsel til industriområdet.  

 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planarbeidet er å regulere foreslått område til industri for å legge til rette for økt næringsaktivitet i 

Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de maritimt rettede næringene 

forbedrete utviklingsmuligheter (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017).  

 

Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal. Området bygges ut ved å fylle ut ca. 

28500 m2 i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende områder.  

 

 

Eiendomsforhold 

Tabellen under gir en oversikt over hvilke 

eiendommer/deler av eiendommer planområdet 

består av, slik det fremkommer i kommunens 

eiendomsregister.  

Gnr/Bnr Hjemmelshaver 

26/11 Bjørn Furberg, Alfhild Midtsian 

1451/1 Statens vegvesen, Trøndelag 

fylkeskommune 

1451/2 Statens vegvesen, Trøndelag 

fylkeskommune 

Ellingsholmene Felleseie 

 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Planområdet ligger ca. 5 km nord for Sistranda sentrum. Foruten Uttian bru som ble etablert i 1973 har ikke 

området vært benyttet til noe annet formål. Uttian består av et stort antall øyer, holmer og skjær. Området har 

store områder med strandsoner og terrenget ligger generelt lavt i landskapet. Disse lavtliggende øyene har store 

områder med myr og kystlynghei. Uttian har store områder som er tilnærmet urørt av landskapsinngrep.  

 

Planområdet ligger like inntil nordsiden av fv. 6476 ved brua over Ellingsundet (Dyrviksvaet), som forbinder 

Uttian med Fast-Frøya (Dyrvik). Området ligger på øyene Ellingsholmen og Litlsørøya. Mellom disse øyene 

ligger Litlellingsundet, som fylkesvegen krysser på en kort vegfylling. Vegfylling er det også over det litt bredere 

sundet mellom Litlsørøya og Sørøyan i vest. Strandsonen i området er preget av oppsprukket fjell: I buktene er 

det stedvis grus og sand. Bortsett fra fylkesvegen og en kraftlinje som starter der sjøkabelen kommer opp nord på 

Litlsørøya er planområdet lite berørt av landskapsinngrep. 

I området rundt planområdet finnes det flere eksisterende tiltak, bla. et større næringsområde på Nesset og flere 

hytter i Madsvågen. 

 

Forhold til overordnende planer 

Kommuneplanens arealdel (5014201809) er gjeldende for området. Området er satt av til næringsformål, hvor 

det kreves reguleringsplan før tiltak kan igangsettes. 
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Ved førstegangsbehandling av den nye kommuneplanen var det avsatt et større område til næringsformål i 

området. Det ble varslet innsigelse til dette området, men denne ble trukket når planområdet ble redusert til 

størrelsen for Uttian næringsområdet. Planen ble godkjent i oktober 2019. 

 

Gjeldende reguleringsplan(er) 

Området er uregulert.  

 

Innkomne merknader til planoppstart 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 06.02.2019. Oppstart av planarbeidet ble annonsert den 05.03.19 i 

avisa Hitra-Frøya og på kommunens nettside. Sektormyndigheter, berørte grunneiere og naboer ble tilskrevet 

med brev. Frist for å komme med innspill til planarbeidet ble satt til den 26.03.19. Merknader og 

merknadsbehandling finnes som vedlegg til saken. 

 

Det ble holdt et informasjonsmøte 18.mars 2019 med interesserte og grunneiere. Temaer som ble tatt opp var:  

- Strømningsforholdene må undersøkes. 

- Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen. 

- Det ønskes lysregulering på brua. 

- Næringsområder burde samles mer før vi tar hull på et nytt et. 

- Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye området vil ha. 

- Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, høyde og 

visuelle inntrykk. Bestemmelser om hvordan området skal se ut. Ved utfylling burde 

stein langs sjø stables. 

Svar på merknadene samt referat finnes i vedlagte merknadsbehandling. 

 

Førstegangs behandling  

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 

104/19. Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge 

den ut til offentlig ettersyn.  

 

Endringer etter førstegangsbehandling  

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

- Det er regulert inn gang- og sykkelveg og adkomstvegen er justert etter merknader fra 

Statens vegvesen for å sikre et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs 

planområdet  

- Konsekvensutredningen (KU) for naturmangfold er revidert til kun å gjelde aktuell 

planavgrensning og det er foretatt en ny befaring/kartlegging av området.  

 

Merknadene som kom inn, med påfølgende behandling, kan finnes i vedleggene til saken. 

 

Videre har saken vært på høring i den pågående planprosessen, med høringsfrist satt til den 1. september 2020. 

Det kom inn totalt 17 innspill, hvorav 10 kom fra private og interesseorganisasjoner. Behandling av disse kan 

sees i tabellen under, som også ligger vedlagt som et selvstendig dokument. 

 

 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 
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Statens vegvesen 07.08.2020 Reguleringsplanen ivaretar høringsuttalelse 

av 02.07.2019. Henviser videre til at det nå 

er Fylkeskommunen som er ansvarlig for 

fylkesveger. 

Tatt til orientering. 

Trøndelag 

fylkeskommune 

19.08.2020 Både Fylkeskommunen og Statens vegvesen 

har konkludert med at planen er akseptabel 

mtp. den trafikale situasjonen. 

 

Fylkeskommunen skriver videre at det 

legges opp til et lite område med begrensede 

utvidelsesmuligheter. Ettersom 

landskapsbildet vil bli vesentlig endret 

kommenterer fylkeskommunen at en bør 

vurdere om det finnes bedre egnede områder 

for en slik etablering. 

 

Som siste punkt kommenteres det at det er 

liten risiko for at planen vil komme i 

konflikt med automatisk fredede 

kulturminner på land, men at arbeid må 

stanses øyeblikkelig om slike minner 

oppdages både på land og i vann. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Det har blitt gjort noen 

videre vurderinger for 

alternative lokasjoner, og 

disse ligger vedlagt. 

 

 

 

Tatt til orientering 

Kystverket – 

Midt-Norge 

19.08.2020 Refererer til uttalelser og standpunkter fra 

behandlingen før opphevelsesvedtaket. 

Kystverket kan ikke se at forslaget til 

arealbruk er konfliktskapende med de virke- 

og interessefelt som Kystverket forvalter, og 

heller ikke fører med seg noen upåregnelige 

eller negative konsekvenser. 

Tatt til orientering. 

Fiskeridirektoratet 28.08.2020 Forslaget vil ikke påvirke fiskeri- eller 

akvakulturinteresser. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert et 

gyteområde for kysttorsk i Erviksvaet. 

Havforskningsinstituttet (HI) har verifisert 

og registrert at dette feltet er betydelig større 

enn opprinnelig tenkt. Planområdet er derfor 

godt innenfor dette gytefeltet. 

Reguleringsplanen mangler en vurdering av 

dette feltet, ettersom størrelsen av dette var 

ukjent når planen opprinnelig ble utarbeidet. 

Det etterlyses derfor en vurdering av 

tiltakets påvirkning på dette gytefeltet. 

 

Videre kan utfyllingen i sjø potensielt spre 

skarpe, flisige eller nåleformede partikler 

som potensielt kan skade torskeyngel og 

annen marin fauna. Videre kan også 

utfylling spre forurensede sedimenter, og 

ikke-omsatt sprengstoff eller metaller ut i 

Tatt til orientering 

 

 

Frøya kommune har 

kontaktet 

Havforskningsinstituttet og 

bedt om en kort evaluering 

av det registrerte gytefeltet. 

 

 

 

 

 

 

 

Avbøtende tiltak, som 

utplassering av siltskjørt og 

unngå arbeid i gyteperioden 

vil kunne bli implementert 

for å sikre minimal skade på 

det marine miljøet. 
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det marine miljøet. Det må dermed fastsettes 

avbøtende tiltak i planen før utfylling i sjø 

kan skje. 

 

Utover dette har ikke Fiskeridirektoratet 

ytterligere merknader til planforslaget. 

Norges 

Vassdrags- og 

Energidirektorat 

28.08.2020 Anbefaler kommunen å belegge fagområdet 

geoteknikk med ansvar i byggesak, i tråd 

med uttalelsene gitt til søknad om tiltak i sjø 

den 23.04.20 (til FM). 

 

Anbefaler også at det legges inn 

reguleringsbestemmelse med formulering 

«konklusjoner fra Geoteknisk notat G-notat 

001 1350034185 datert 17.06.19 med 

tilhørende datarapport fra 

grunnundersøkelser legges til grunn i 

behandling av byggesøknad. Fagområdet 

geoteknikk er belagt med ansvar i 

byggesøknaden ved tilta som medfører 

utfylling i sjø». 

Begge punkter tas til 

etterretning, og 

implementeres i 

planbestemmelsene etter 

vedtak og påfølgende 

mekling. 

Norsk 

Ornitologisk 

Forening 

28.08.2020 Åpner med at hubrobestanden på Frøya har 

vært godt kartlagt siden 1999, og en vet 

derfor at den lokale bestanden er svært lokal 

og stedbunden. 

 

Ettersom populasjonen på Frøya ikke 

opplever stort med tilsig av hubro fra 

nabokommuner, så er bestanden svært 

sårbar om en eller flere lokaliteter går tapt. 

Siden 2000 har fem lokaliteter blitt forlatt, 

og det er bare et fåtall intakte territorier 

igjen. 

 

Videre kommenteres de forskjellige 

utsagnene til Natur og Samfunn, hvor det 

signaliseres at mesteparten av utsagnene er 

basert på et dårlig grunnlag, eller feil. 

 

Videre refereres takseringen av 

hubrolokaliteten, gjennomført i mai 2020, 

hvorpå det kommenteres at hubrolokaliteten 

det er snakk om er det beste gjenværende 

hubroterritoriet på Frøya med god 

ungeoverlevelse. 

 

Brevet konkluderes med at fremtidig 

utbygging og industri burde lokaliseres i 

mindre sårbare og faunarike områder enn 

Ellingsundet. 

Tatt til orientering. Natur og 

Samfunn ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet for å 

kartlegge naturtyper på 

Uttian våren 2020. Det er 

ikke kommunens oppgave å 

trekke faginstansenes 

vurderinger i tvil. Vi har 

likevel sett at det her er en 

stor uenighet i fagmiljøene, 

noe som igjen gjør Uttian 

saken til en vanskelig sak. 

Administrasjonen prøver 

likevel å fremme alle de 

opplysninger og syn som vi 

har mottatt både før, under 

og etter høringsperioden, 

slik at saken kan belyses på 

en best mulig måte. 
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Fylkesmannen i 

Trøndelag 

01.09.2020 Fylkesmannen fremmer innsigelse med 

hjemmel i PBL §5-4 og NML §9 (Føre-

var-prinsippet). 

 

Området rundt Ellingssundet og Litlsørøyan 

anses som et viktig næringssøksområde for 

Hubro. 

 

 

 

 

Gunstige strømforhold, skjellsand og 

gruntvannsområder i og rundt planområde 

gir god næringstilgang ved Ellingsholmene 

og Litjsørøyan. Utbyggingen kan potensielt 

endre strømmen, og det er derfor usikkerhet 

knyttet til hvordan dette vil forplante seg 

gjennom næringskjeden. Videre kan mink 

potensielt etablere seg i stenfyllingen. 

 

Etableringen av næringsområdet er av lokal 

betydning, mens hubro er en nasjonalt viktig 

art. Tiltaket vil være nok en belastning på 

lokaliteten, og vil gjøre det vanskeligere å 

nå eller opprettholde §§ 4 og 5 i NML. 

  

  

  

  

Det er fra kommunens side 

kommet med spørsmål og 

forslag til potensielle 

avbøtende tiltak for planen, 

slik at innsigelse kan 

trekkes. 

 

Forskyvning av tiltak, 

strømanalyser, kulverter, 

mink- og kråkefeller, foring 

og andre avbøtende tiltak 

har blitt diskutert i møte 

med FM. 

 

 

 

Etter ovennevnte møte med 

FM, så fremstår det som at 

usikkerheten rundt hubroens 

situasjon, uavhengig av 

avbøtende tiltak, gjør at FM 

ikke trekker sin innsigelse. 

Frøya eldre- og 

brukerråd 

07.09.2020 Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser 

til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt 

mandat om at alle saker som angår eldres 

levekår og alle saker som angår mennesker 

med nedsatt funksjonsevne skal forelegges 

rådet før beslutning foretas i 

kommunestyret, herunder plansaker med 

hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

Tatt til orientering. 

Privat – Trond 

Jacobsen 

25.08.2020 Kommenterer at det mangler opplysninger 

angående eierforhold av Ellingsholmen og 

Litlsørøya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre bemerkes det at området er lite, uten 

mulighet for utvidelse, og at det må til store 

mengder fyllmasse for å opparbeide 

området. Det stilles spørsmål rundt hvor 

Eierforholdene for 

Ellingsholmen og Litlsørøya 

er utredet. Gamle 

skylddelinger er studert og 

flere diskusjoner med 

hjemmelshavere på Uttian 

er gjennomført. Statens 

Vegvesen sitt 

ferdigveiskart, benyttet da 

Uttian bru og Uttiveien ble 

etablert bekrefter også dette. 

 

Overskuddsmasser fra 

etablering av gang- og 

sykkelveg fra Hamarvika til 

Sistranda er tenkt brukt i 
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disse massene skal komme fra. 

 

 

 

Det kommenteres at det er et rikt fugleliv i 

området, og at en av de beste fiskeplassene 

finnes på sørvestspissen av Ellingsholmen. 

Mener at denne fiskeplassen bør 

tilrettelegges bedre med veiadkomst og 

anledning for bevegelseshemmede til å ta 

seg dit. 

 

 

 

 

 

Stiller videre spørsmål rundt kommunens 

økonomi, og de kostnader som kommer med 

etablering av området. 

 

 

 

 

 

Til slutt kommenteres det at det finnes 

alternative områder på Rabben og Nesset 

som virksomhetene kan legges til, som vil 

være billigere enn å bygge ut 

næringsområdet. 

prosjektet. Massene ligger 

p.d.d midlertidig lagret på 

sydsiden av veien. 

 

Gjennom planen vil et stort 

område på nordsiden av 

Uttian bru bli planert og 

bygd opp. Å pålegge 

utbygger å tilrettelegge for 

en egen vei under brua 

anses som urimelig, med 

tanke på at det enkelt kan 

fiskes fra den planlagte 

utfyllingen, også for 

bevegelseshemmede. 

 

Dette er aspekter som 

normalt ikke behandles i en 

plansak. Kostnader knyttet 

til erverv og opparbeidelse 

av området, er lagt inn i 

avtaler med de som ønsker å 

etablere seg der. 

 

Alternative områder har 

vært vurdert, men de 

foreslåtte områdene fra 

Jacobsens side har ikke den 

nødvendige plassen per 

dags dato. I tillegg har 

eierne på disse områdene 

egne planer, så det må gjøre 

et minst like stort arbeide, 

om ikke større, enn det som 

er tenkt på Uttian om 

bedriftene tenkes overført til 

de nevnte forslag. 

Privat – Line 

Hegle 

26.08.2020 Henviser til konsekvensutredning av Hubro 

fra Natur og Samfunn sett opp mot uttalelse 

gitt av Kai-Egil Skarsvåg i Frøya.no 

(16.07.2020). 

 

I konsekvensutredningen står det at hubro 

jakter om natten, og vil bli mindre påvirket 

av aktiviteten som foregår på dagtid. I 

intervjuet sier Kai-Egil at han og folkene 

hans jobber døgnet rundt. Dette er klart en 

interessekonflikt ettersom dette betyr at det 

kan foregå aktivitet på området når hubro er 

ute og jakter. 

 

 

 

  

  

  

  

  

Tatt til orientering. 

At Kai-Egil jobber døgnet 

rundt betyr ikke at det 

foregår støyende arbeid i 

lokalene. Det er i dette 

tilfellet mest sannsynlig 

henvist til drodling og 

tegning av nye båttyper etc, 

ikke faktisk bygging, 

ettersom arbeidsgiver ikke 

kan kreve at deres ansatte 
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Videre så kommenteres det at utredningens 

ordlyd fremstår som veldig usikker, og at 

dette heller er argumentasjon mot å bygge ut 

planområdet. 

skal være disponible 24/7, 

52 uker i året. Videre skal 

bygningsmassen også være 

støyisolert for å forhindre 

unødvendig lydforurensning 

til nærliggende områder. 

 

Tatt til orientering. 

Det er utført mye 

informasjonshenting i 

sammenheng med hubro for 

å minimere disse 

usikkerhetene så godt det 

lar seg gjøre. 

Privat - Odd 

Einum 

26.08.2020 Stiller spørsmål ved kvaliteten til rapportene 

fra Natur og Samfunn AS. Er uenig i deres 

vurdering at området har liten verdi for 

fugler, ettersom Einum og hans kone har 

over flere år observert et yrende fugle- og 

dyreliv i området når de har gått turer fra 

hytten deres på Gnr. 26 Bnr. 55. 

 

Videre refererer Einum til merknader sendt 

inn ved tidligere anledninger, hvor det 

kommenteres at «flere områder lenger inn 

på Uttian er utbygd eller regulert til fritids-, 

boliger, eller privat næring. I tillegg 

benyttes et større område som beitemark for 

sau. Det er derfor mye som tyder på at 

området fra Uttian bru og et lite stykke inn 

på Sørøya er avgjørende for mat-tilgangen 

for hubroen. Det fortoner seg som lite 

sannsynlig at Hubroen bare kan finne et 

annet område å finne maten sin på», og 

kommenterer både bebyggelse og 

naturmessige forhold i de resterende 

områdene rundt lokaliteten. 

 

I tillegg kommenteres det at forslag til 

arealendringer i kommuneplanens arealdel 

2018-2030 ble avslått pga. observasjon av 

Storspove, mens det i dette tilfellet er gitt 

grønt lys selv om storspove er bekreftet i 

området, for ikke å nevne andre arter som 

hegre, hubro, oter og andre arter. 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Dette er 

informasjon som har 

kommet inn underveis i 

behandlingen, og som vil bli 

lagt til ved 

sluttbehandlingen av 

planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I behandlingen av KPA så 

ble det ikke gjort noen dyp 

konsekvensutredning av 

hvert eneste forslag. 

Området på Uttian var 

gjenstand for lignende 

diskusjoner, men innsigelse 

fra FM ble trukket ved at 

det her var snakk om et 

reguleringsarbeide som ville 

avdekke eventuelle 

interesser eller konflikter, 

og ta høyde for disse på et 

høyere detaljnivå enn 
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Einum fortsetter så å kommentere forhold 

rundt støy, rekreasjon, landskapsbilde, 

alternativ plassering, bevaring av uberørte 

områder og generelt kommunens holdning 

til naturmangfoldet. 

arbeidet med KPA åpner 

for. 

 

Tatt til orientering. 

Forholdene angående støy, 

landskapsbilde, rekreasjon 

og alternativ plassering kan 

finnes i saksdokumentene. 

Privat - Rita-Elin 

Hovde 

30.08.2020 Innleder med å kommentere at 

dokumentasjonen for saken er generelt 

faglig tynt, og at konklusjonene er i alt for 

stor grad basert på synsing. 

 

Ber i sin merknad om at de folkevalgte i 

Frøya kommune og Fylkesmannen gir 

naturmangfoldloven den vekt den skal ha i 

vurderingen, og at Frøya kommune finner 

områder for industri som gir mindre 

inngripen og negativ effekt, samt romme 

flere aktører enn to. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Frøya 

kommune har i denne 

prosessen etterstrebet å 

belyse så godt som mulig 

saken i sin helhet. 

 

I kommunens planstrategi, 

som er planlagt vedtatt ila. 

oktober, for 2020 – 2024 så 

legges det opp til en 

gjennomgang av 

kommunens næringsarealer, 

samt et planarbeid for å 

sikre at Frøya kommune kan 

tilby områder til 

næringsaktører, samtidig 

som at en slipper en spredt 

utbygging av industri. 

Privat - Kjell 

Johan Mathisen 

m. flere 

30.08.2020 Har delt sine merknader inn i fire temaer. 

 

Fjernvirkning: 

I overordnet plan settes makshøyde til 12 m, 

mens det her tillates 14 m. Dette vil gi en 

vesentlig endring av landskapskarakteren, 

og vil bryte med den eksisterende silhuetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Tas til orientering. Som 

nevnt i merknaden så er det 

i hovedsak Skarsvåg Boats 

sitt behov som har gjort at 

maks høyde settes til 14 m. 

Kommuneplanens arealdel 

er en overordnet plan, med 

brede penselstrøk, mens en 

detaljreguleringsplan er mer 

detaljert, nettopp fordi en 

kan kjøre dypere analyser 

når man kommer seg ned på 

detaljnivå i et mindre 

geografisk område. At et 

næringsområde dermed får 

høyere makshøyde enn 
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Støy: 

Stiller seg kritiske til at potensielt støyende 

industri blir lagt vis a vis boliger på Fast-

Frøya. Eksisterende trafikkstøy er allerede 

sjenerende, og det antas at bedriftene på 

lang sikt kan vokse ut av lokalene, og 

dermed vil støyisolasjonen i byggene ikke 

kunne redusere støyen som forutsatt. 

 

 

Store inngrep, lite nytte: 

Tiltaket består av store inngrep, men arealet 

vil kun romme to næringsaktører, uten 

mulighet for utvidelse. Det anses som 

unødvendig å åpne området når det finnes 

eksisterende områder som ikke er fullt 

utnyttet ennå. 

 

 

 

 

 

Utfylling i sjø: 

I planforslaget sies det at utbyggingen vil 

medføre utfylling i sjø på 28 500 m2, noe 

som er 25% større enn omrisset av arealet i 

planen. Rammene her bør være mye 

tydeligere, slik at det ikke gis åpning for 

tolkning. 

kommuneplanen står 

dermed ikke i strid med 

overordnet plan, ettersom 

det er detaljreguleringen 

som er førende. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Problemstillingen er 

opprinnelig svart ut i 

planforslaget, men som det 

nevnes i merknaden, så er 

det vanskelig å ta høyde for 

fremtidig vekst og «ad-hoc» 

løsninger. 

 

 

Frøya har ganske mange 

områder satt av til næring, 

men mange av disse har per 

dags dato liten restkapasitet 

for storetableringer. Mange 

områder som har slik 

restplass har egne planer for 

hvordan disse områdene 

skal utnyttes. 

 

 

Saksbehandler ser her at det 

finnes en skrivefeil i 

planbeskrivelsen. Det er 

ikke snakk om en utfylling i 

sjø på 28 500 kvadratmeter, 

men en utfylling som består 

av 28 500 kubikkmeter 

steinmasse. Det 

opparbeidede området vil 

være på ca. 13 400 

kvadratmeter, inklusiv 

fyllingsfot. Det anses derfor 

at de rammene som 

etterspørres faktisk 

eksisterer, men at 

skrivefeilen har skapt en 

misforståelse. 

Privat - Lars 

Ingebrigt Vavik 

31.08.2020 Begynner sitt merknadsbrev med en kort 

gjennomgang av historikken til plansaken. 

Fortsetter dernest med å beskrive kort 

vurderingene som er gjort av Natur og 

Samfunn, og poengterer spesielt mangelen 

Tatt til orientering. 
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på vurdering av gytefeltet til torsk, som er 

registrert i området. Etter dette kommer det 

punkter inndelt i undertema. 

 

Observasjon av Ellingsundet: 

Her kommenteres det rike naturmangfoldet, 

med mange eksempler på både flora og 

fauna. Det skrives videre at området har 

allerede blitt påvirket av menneskelig 

aktivitet, men at disse mest sannsynlig ikke 

har medført til vesentlige endringer i 

næringskjeder og økologiske kretsløp. 

Videre er observasjon av topp-predatorer et 

godt signal på at området er økologisk 

intakt. En steinfylling på 28 500 m3 vil 

kunne påvirke næringskjedene negativt. 

 

Gytefelt ved Ellingsundet: 

Kysttorsken står oppført som sterkt truet 

(EN), og det er viktig å verne arten for at 

denne ikke skal forsvinne. Gytefeltet syd for 

Uttian bru ble nylig verifisert (2019) av HI, 

som ledd av et arbeide «for å identifisere 

potensielle områder for etablering av 

marine bevaringsområder». 

 

Økologisk vippepunkt: 

Østsiden av Frøya «spises opp» bit for bit av 

tiltak. Alle eksisterende, tyngre tiltak har 

konstant aktivitet og utvidelsesplaner. Hvis 

nok et tiltak skal plasseres i området, så kan 

dette potensielt overskrive tålegrensen for 

det lokale økosystemet, og mangfoldet kan 

dermed påvirkes negativt. Det kommenteres 

her at det finnes andre områder, som 

eksempelvis Hestøya, hvor aktørene kan 

etablere seg, i stedet for å åpne opp et 

uberørt område. 

 

 

 

 

 

 

Konklusjon 

Til slutt skrives det at Fylkesmannen bør 

berømmes for at de har stilt spørsmål om 

lokaliteten. Videre skrives det at rapportene 

fra Natur og Samfunn anses som lite 

troverdige, og ikke kan brukes som grunnlag 

for en politisk beslutning. Vavik ber derfor 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Frøya kommune har 

allerede kontaktet HI og 

bedt om informasjon ang. 

gytefeltet 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Her 

skrives det om store 

spørsmål som er vanskelige 

å finne ut av med en enkelt 

regulering, ettersom 

problematikken strekker seg 

over et stort område. Frøya 

kommune prøver å rette 

kartlegginger av 

naturmangfold mot de 

områder hvor vi ser det er 

stort press, så vi har et best 

mulig utgangspunkt 

kunnskapsmessig når det 

kjøres revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

Tatt til orientering. Natur og 

Samfunn ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet for å 

kartlegge naturtyper på 

Uttian våren 2020. Det er 
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om at det blir foretatt nye undersøkelser og 

konsekvensanalyser før en slik plan gis 

aksept. 

ikke kommunens oppgave å 

trekke faginstansenes 

vurderinger i tvil. Vi har 

likevel sett at det her er en 

stor uenighet i fagmiljøene, 

noe som igjen gjør Uttian 

saken til en vanskelig sak. 

Administrasjonen prøver 

likevel å fremme alle de 

opplysninger og syn som vi 

har mottatt både før, under 

og etter høringsperioden, 

slik at saken kan belyses på 

en best mulig måte. 

Frøya SV 

v/Eskil Sandvik 

31.08.2020 Innspillet omhandler i hovedsak tre punkter: 

 

Gyteplass for kysttorsk 

Kysttorsken er en rødlistet art (EN), og det 

er derfor viktig å sikre eksisterende gytefelt, 

samt hjelpe til med gjenoppbygging av 

bestanden. Frøya SV kan ikke se at dumping 

av 3000 lastebillass med steinfylling er 

forenelig med å ivareta gytefeltet. Det gis 

ikke noen forslag til avbøtende tiltak, annet 

enn at planen ikke vedtas, og det anbefales 

at Frøya kommune heller vurderer å verne 

dette unike området, samt at FM tar initiativ 

så det blir foretatt nødvendige 

vitenskapelige undersøkelser. 

 

 

Visuell forringelse 

Frøya SV anmoder om at utsagnet fra 

Rambøll A/S vedrørende visuell forringelse 

tas på høyeste alvor, og at det sees i 

sammenheng med annen utbygging i 

området. 

 

Avslutningsvis kommenteres det at «det er 

på høy tid at kommunens naturperler tas 

vare på mens det ennå er tid». 

 

Dyreliv, fauna og flora 

Frøya SV ber om at Frøya kommune setter 

seg godt inn i samspillet mellom artene både 

på land og i vann, og at dette tillegges vekt i 

den endelige vurderingen. 

  

  

  

Merknaden er tatt til 

orientering. Frøya kommune 

har allerede tatt kontakt 

med HI og bedt om 

informasjon angående 

gytefeltet. 

 

Videre er det også sett på 

muligheten for avbøtende 

tiltak som plassering av 

siltskjørt og unngå 

anleggsarbeid i 

gyteperioden. 

 

 

Tatt til orientering. I 

utforming av 

bygningsmassen er det bla. 

forsøkt brukt mest mulig 

nøytrale farger, men det 

finnes likevel få avbøtende 

tiltak for et bygg av denne 

størrelsen. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Kommunen har over de 

siste månedene prøvd å 

kartlegge de naturverdier 

som finnes i området, og se 

på hvordan områdets 

økologi er bygd opp. 
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Dyrvik Grendalag 31.08.2020 I likhet med sine tidligere innspill i forrige 

planprosess så ønsker styret i Dyrvik 

grendalag at det legges inn et rekkefølgekrav 

om gang- og sykkelvei fra Dørvikan – 

Uttiankrysset, og vil påklage et positivt 

vedtak hvis dette ikke er gjort. 

Tatt til orientering. 

Problemstillingen med 

gang- og sykkelvei er ikke 

et problem som vil 

forsvinne hvis planen om 

Uttian næringsområde ikke 

vedtas, ettersom det er et 

eksisterende problem.  

 

Det pågår et arbeid opp mot 

Fylkeskommunen for å 

etablere gang- og sykkelvei 

mellom Sistranda og Nesset. 

Dette prosjektet vil bli 

realisert uavhengig av 

planen på Uttian. 

 

Det konkluderes dermed 

med at innspillet vil bli 

ivaretatt gjennom pågående 

prosesser. 

Kjell A. 

Madsvaag 

03.09.2020 Har fordelt sine merknader på 10 punkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Manglende oversikt over 

eiendomsforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler ønsker å 

kommentere i første instans 

at merknaden er kommet 

inn for sent ihht. svarfrist, 

ettersom at den foregående 

meldingen manglet 

informasjon som ville gjort 

den til en fristavbrytende 

merknad. Saksbehandler har 

likevel valgt å behandle 

merknadene grunnet sakens 

karakter. 

 

1. Eierforholdene for 

Ellingsholmen og 

Litlsørøya er 

utredet. Gamle 

skylddelinger er 

studert og flere 

diskusjoner med 

hjemmelshavere på 

Uttian er 

gjennomført. 

Statens Vegvesen 

sitt ferdigveiskart, 

benyttet da Uttian 

bru og Uttiveien 

ble etablert 

bekrefter også 

dette. 
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2. Et bygg på 14 m høyde burde vært 

samlokalisert med annen industri, 

fremfor lagt for seg selv på et så 

åpent punkt som Uttian er. 

 

3. Reiser spørsmål om mudring i et 

område som består av skjellsand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gytefelt for kysttorsk, vil tiltaket 

forsterke tilbakegangen av fredede 

arter i området? 

 

 

 

 

5. Det samler seg bunnslam ved 

innløpet til Madsvågen, som ansees 

som et resultat av etableringen av 

Uttian bru. Det etterlyses derfor 

strømmålinger for å avdekke om 

tiltaket vil forsterke dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bringer opp spørsmål om 

sjøørreten i Madsvågvassdraget vil 

bli påvirket. 

 

 

 

2. Tatt til orientering. 

 

 

 

 

3. Det er ikke 

planlagt noen 

mudring ved 

etablering av 

området, men 

skulle det vise seg 

å bli behov for 

mudring, så kan 

siltskjørter og 

andre avbøtende 

tiltak kunne 

benyttes for å 

forhindre 

spredning av 

løsmasse. 

 

 

 

4. Her har kommunen 

tatt kontakt med HI 

for å få mer 

informasjon 

vedrørende 

gytefeltet. 

 

5. Det antas at 

strømforholdene 

vil bli minimalt 

påvirket, slik 

beskrevet i 

klagesaksbehandlin

gen. Det kan 

gjennomføres 

strømmålinger om 

dette kreves 

gjennom 

behandling av 

utfyllingstillatelse. 

 

 

6. Ved bruk av 

siltskjørt, og 

potensielt unntak 

av arbeid i 

gytetiden, så vil 
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7. Kommenterer at området er svært 

attraktivt og potensielt 

livsnødvendig for mange fuglearter, 

deriblant en hegrekoloni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Påstår at rapporten fra Natur og 

Samfunn beror på faktafeil og at 

konklusjon er feil og misvisende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kommenterer at området må ha en 

større oterbestand enn det som 

konkluderes med i rapporten fra 

sjøørreten bli 

minimalt påvirket 

av tiltaket. 

 

7. Tatt til orientering. 

Kommunen har 

mottatt mye 

informasjon om det 

lokale fuglelivet 

både før og under 

høringsperioden, 

og dette vil bli 

brakt med til den 

endelige 

behandlingen. 

 

8. Tatt til orientering. 

Natur og Samfunn 

ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet 

for å kartlegge 

naturtyper på 

Uttian våren 2020. 

Det er ikke 

kommunens 

oppgave å trekke 

faginstansenes 

vurderinger i tvil. 

Vi har likevel sett 

at det her er en stor 

uenighet i 

fagmiljøene, noe 

som igjen gjør 

Uttian saken til en 

vanskelig sak. 

Administrasjonen 

prøver likevel å 

fremme alle de 

opplysninger og 

syn som vi har 

mottatt både før, 

under og etter 

høringsperioden, 

slik at saken kan 

belyses på en best 

mulig måte. 

 

9. Tatt til orientering. 

Etter inklusjon av 

oter i 
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Natur og Samfunn. 

 

 

 

 

 

10. Kommenterer at det ikke står noe 

sted hvor steinmassen skal komme 

fra, men konkluderer at dette må 

komme fra andre steder i Frøya 

naturen. I tillegg kommenteres 

påvirkningen av landskapsbildet 

som byggene vil gi. 

undersøkelsene, så 

vil også 

problemstillingen 

her tas med til 

sluttbehandling. 

 

10. Tatt til orientering. 

Ved etablering av 

den nye gang- og 

sykkelstien mellom 

Hamarvika og 

Sistranda, så har 

det blitt en del 

overskuddsmasse 

tilgjengelig. Denne 

massen er 

forespeilet å 

brukes i fyllingen, 

og ligger per dags 

dato midlertidig 

lagret på 

Litjsørøya. Om 

denne massen ikke 

skulle strekke til, 

så har masseuttaket 

ved Steinsvatnet 

kapasitet til å 

kunne supplere det 

som måtte mangle. 

Vedrørende 

landskapsbilde så 

er dette beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Byggeplanene 

Planområdet omfatter 31,2 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang: 

Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg 

Forretning/kontor/industri 14 daa 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg offentlig o_SKV 4,9 daa 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 9,1 daa 

Annen veggrunn – grøntareal SVG 0,2 daa 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Havneområde i sjø 2,7 daa 

TOTALT 31,2 daa 

    

Hensynssoner   



Saknr: 237/20 

Hensynssone 

Sikringssone - frisiktsone 0,3 

Virkninger av plan 
Landskap og stedets karakter: 

Planen vil ha en negativ innvirkning på landskapsbildet. Med tanke på lokaliseringen av næringsområdet er det 

vanskelig å se tiltak som vil kunne reduseres de negative konsekvensene vesentlig. En redusering av foreslåtte 

høyder vil kunne bety noe, og det samme vil en bevisst nøytral fargesetting av bygningene gjøre.  

 

Planområdets beliggenhet gjør at næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av omgivelsene. Dagens 

landskap med en fylkesveg som krysser en lav holme og små øyer, vil få et inngrep som gjør at dagens 

naturlandskap med brua og vegen fra flere standplasser enten vil bli helt vekk eller bli underordnet det nye 

tiltaket. Sett fra nord vil deler av brua bli skjult bak høg næringsbebyggelse. Tiltaket vil i hovedsak påvirke 

landskapsbilde for vegfarende langs fv. 6476 og de nærmeste beboerne i Dyrvik og på Nesset. Tiltaket vil også 

være synlig for den sørligste bebyggelsen på Dyrvik og områdene nord for Frøya næringspark.  

 

Transport, trafikk og trafikksikkerhet: 

Planområdet har tilknytning til Fast-Frøya via Uttibrua. Uttibrua er bygd for en totalvekt på 50 tonn og den har 

kun et kjørefelt med møteplass. I dag finnes det ikke et trafikksikkert tilbud for myke trafikanter langs Uttiveien.  

 

Tomta planlegges bebygd av Skarsvåg Boats AS som driver med båtbygging og reparasjon av båter og 

Servicebrygga med VVS, gulvproduksjon og bryggeri. Der er anslått en økning i ÅDT med 70 for lette kjøretøy 

og ÅDT-T med 10 tunge kjøretøy.  

 

Frøya kommune har tidligere vært i dialog med Statens vegvesen og Trøndelag Fylkeskommune som vegeier 

vedrørende Uttibrua og det å legge til rette for økt trafikk på fv. 6476. I møtet ble det konkludert med at 

utbygging på dette arealet kunne aksepteres da det ikke ville generere store mengder med trafikk. Det er allikevel 

ønskelig at det settes av areal til et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter. 

 

I sammenheng med utbygning av nye næringsområder og avkjøringer til disse, bør vegbelysning av fylkesveg 

over bru forlenges forbi avkjøringene til næringsområdet med tanke på trafikksikkerhet og forventet økt trafikk i 

området. Det er derfor medtatt vegbelysning av fylkesvei fra østsiden av bru over Dørviksvaet til 55 meter forbi 

næringsarealet. På deler av strekningen langs næringsarealet er det tenkt dobbeltsidig vegbelysning av både 

fylkesvei og ny foreslått vei inn til næringsarealet. 

 

Biologisk mangfold og naturmiljø: 

Det er gjennomført en konsekvensutredning når det gjelder naturmiljø for hele område som var tiltenkt etablert 

som næringsområde. Det vil si på begge sider av brua. Denne konsekvensutredningen av naturmangfold er 

vedlagt i sin helhet.  

 

I utredningen belyses skjellsandforekomstene i Frøya kommune, som er svært store og blir bare marginalt berørt 

av tiltaket. Inngrepene i skjellsandforekomstene ved utfylling er vurdert til å være en ubetydelig endring. 

 

Det er søkt om utfylling i sjø, og denne søknaden er blitt godkjent. Det er gjennomført undersøkelser for å 

vurdere forholdene i bunnsedimentene og hvilken påvirkning tiltaket har for miljøet. 

 

Etter opphevelsesvedtak av 24.04.2020 ble det etterspurt flere vurderinger av bla. hubro, storspove og oter, 

ettersom det var kommet inn mer informasjon samt observasjoner av disse artene. I disse vurderingene anses det 

at det biologiske mangfoldet og naturmiljøet vil bli forringet, men det er usikkert i hvor stor grad det vil bli 

påvirket. 
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Strømningsforhold 

Det fylles ut til rundt kote -2.5 og maksimalt i 20 meters bredde fra land i nordlig retning. Sundet har en bredde 

på rundt 130 meter og er 7 meter på det dypeste.  

 

Gjennomstrømningshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen er så liten at det ikke vil 

påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet. 

 

I anleggsfasen kan utfylling i sjø tilpasses strømningsretningen (flo/fjære), eller det kan plasseres skjørt som 

demper eventuell uønsket sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom sundet. 

 

Friluftsliv og folkehelse: 

Tiltaket forbedrer eller forverrer ikke folkehelsen. Næringsområdet ligger rimelig sentralt, som gjør at det kan 

være aktuelt å benytte sykkel som fremkomstmiddel.  

Området blir lite brukt til friluftsliv og rekreasjonsbruk. Det er derimot for mange populært å ta bilder fra 

Uttibrua. Dette kan bli forringet av tiltak.  

 

Kulturminner: 

Det er foretatt en utsjekk i databaser (kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen registrerte kulturminner, 

eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. Videre har fylkeskommunen vurdert at det er lite risiko for at planen 

vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner. 

 

Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner over eller under vann iht. 

kml. §4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes kulturminnemyndigheten. 

 

Støy: 

Det er utarbeidet støysonekart for anleggsvirksomhet og drift på næringsområdet. Ingen boliger vil havne i gul 

støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt i begge tilfeller.  

 

Driften ved full utnyttelse av næringsanlegget vil hovedsakelig foregå innendørs. Tenkt næring på området vil 

være av en støysvak karakter og dermed forventes det lave støynivåer til omgivelsene. Dersom annen drift, andre 

type maskiner eller utstyr er tenkt brukt på området må det utføres nye vurderinger av støybildet. 

 

Teknisk infrastruktur: 

Det må trekkes vannledning fra Sørøyan på Uttian. Dette er en lengde på 900 meter. Trafo vil plasseres nordøst 

for området.  

 

Barn og unges interesser: 

Det vil bli noe økt trafikk som følge av tiltaket. Barn og unge på Uttian er i dag i stor grad avhengig av 

biltransport til skole/barnehage/idrettsanlegg. En anser derfor at tiltaket vil ha liten påvirkning på barn og unges 

interesser med tanke på skoleveg, da det i dag organiseres skoleskyss.  

 

Konsekvensutredning 

Frøya kommune har vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jf. Forskrift om 

konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til forskriften angis hva som automatisk 

fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 

 

Tiltaket kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 8, bokstav a, Vedlegg II, punkt 10a; 

«Utviklingsprosjekter for industriområder», Vedlegg II, punkt 10e ii «Bygging av havner og havneanlegg» og 

Vedlegg II, punkt 11j «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål». Tiltak etter § 8, bokstav a og b, skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10. 
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Tiltaket er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning ettersom tiltaket omfatter utfylling i sjø som vil 

kunne få konsekvenser for naturmiljø. Det er derfor foretatt en konsekvensutredning av naturmangfold.   

 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 8, bokstav a og b, er det ikke krav om utarbeiding av 

forslag til planprogram. 

 

Vurdering i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. § 7).  
Naturmangfoldloven § 8 (Kunnskapsgrunnlaget).  

En har gjennom konsekvensutredningen for naturmangfold vurdert naturverdier i tilknytning til planområdet og 

influensområdet. Feltarbeidet ble gjort på høsten da de fleste planter har visnet og kan være vanskelig å 

identifisere. Det er fra før registrert krevende planter som vill-lin og bakkestjerne i og i nærheten av planområdet. 

Dette ser imidlertid ut til å ha vært på vegens fyllingsmasser. Vegkanter kan i mange tilfeller ha en rikere flora en 

området rundt.  

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for karplanter er middels godt.  

 

Marin fauna og flora er ikke undersøkt annet enn i fjæresonen. Eksisterende informasjon om registrerte 

naturtyper er vurdert. Det er ellers ingen indikasjoner på at andre viktige marine naturtyper som f.eks. sterke 

tidevannsstrømmer eller store tareskogforekomster eksisterer her. Vi mener kunnskapsgrunnlaget for marine 

naturtyper i utgangspunktet er ganske dårlig, men vurdert ut fra kjent informasjon, topografi og det en kunne se 

ved befaringen, mener vi likevel det gir et godt nok beslutningsgrunnlag.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for hele området vurderes som godt nok i forhold til å sette en konsekvensgrad i forhold til 

metodikken i håndbok V712. 

 

“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet.” 

 

En har gjennom denne kartleggingen vurdert naturverdier i tilknytning til planområdet, samt eventuelle verdier 

innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Planområdet har sannsynligvis liten verdi for fugl, og dermed 

har det liten betydning som del av jaktområde for hubro. Den bruker meget store områder i den sammenheng på 

Frøya, Uttian og sjøområdet til disse områdene, trolig over 20 km2. Nærliggende områder som ikke vil bli 

påvirket av utbyggingen ser ut til å kunne ha stor verdi som jaktområde for hubro med mye fugl observert. 

 

Området har vært befart en rekke ganger i 2020 i forbindelse med naturtypekartlegging over fire uker i ankomst- 

og hekketiden for vadefugl og gjess. I tillegg har det vært befart i juli og september i 2019. Kunnskapsgrunnlaget 

vurderes som godt nok i forhold til mulig omfang og konsekvens av utbyggingen. 

 

Naturmangfoldloven § 9 («Føre-var-prinsippet»).  

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 

naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for 

å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.” 

 

Naturtypene på Uttian, leveområder for fugl og fugl i planområdet vurderes å være godt nokkartlagt. Fugler som 

kan oppholde seg i og nært planområdet i sen høst og i vinterperioden kan bli påvirket, og er ikke kartlagt. Trolig 

er betydningen liten for fugl og effekten liten i forhold til negative konsekvenser. En har derfor ikke funnet grunn 

til å ta i bruk føre-var-prinsippet. 
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Utredninger eller kartlegginger videre utover dette vil måtte bli av at et stort omfang og innbefatte generelle 

utredninger i forhold til hubro, og vurderes som ikke samsvarende med mulig liten påvirkning og konsekvens av 

tiltaket. 

 

Naturmangfoldloven § 10 (Økosystemer og samlet belastning).  

Strandeng er en truet naturtype, blant annet på grunn av utbygginger. Frøya er likevel en kommune med svært 

lang kyststripe med mange områder som ikke er bygget ut og som utvilsomt har lignende strandenger i denne 

størrelseskategorien. 

 

Det er registrert skjellsand i planområdet, som bare blir marginalt berørt. Det er meget store forekomster av 

skjellsand i regionen, og disse kan ikke sies å på noen måte være truet. Skjellsand er heller ikke en rødlistet 

naturtype.  

 

Gyteområdet for torsk ble bekreftet av Havforskningsinstituttet i 2019. Gytefeltet strekker seg langs store deler 

av Øst-Frøya, og rogn herfra transporteres videre ut i Froan via strømmene i sjøen. 

 

I denne sammenhengen er det torsk som art i en økologisk sammenheng som vurderes, og ikke torsk som ressurs, 

da dette skal vurderes under tema naturressurser. Tiltaket vil mest sannsynlig bare ha små effekter på området, og 

vi kan ikke se at det vil kunne utgjøre noen målbar effekt for torsk i regionen. For å forhindre at lokaliteten blir 

vesentlig berørt av tiltaket, så er det viktig at avbøtende tiltak som siltskjørt, og at det ikke gjennomføres 

anleggsarbeider i gyteperioden, blir benyttet. 

 

Videre har det blitt gjort en ytterligere vurdering fra Natur og Samfunn vedrørende næringssøksområdet for 

hubro i planområdet. Denne vurderingen ligger nedenfor, og kan også sees i notatet om hubro. 

 

“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 

utsatt for.” 

 

Tiltaket skjer i et område som er mye påvirket av inngrep i form av bro og vei og utfylling i sjø samt kaier og 

bebyggelse i nærområdet. 

 

Samlet belastning av inngrepet vurderes som liten for hubro generelt, og jaktområdet til ett par hubro spesielt. 

Hubrobestanden i Norge har gått tilbake de siste årtiene med bakgrunn i ulike inngrep som veiutbygging, hytte og 

industriutbygging og generelle inngrep i leveområdene til arten. En har også kunnskapsmangel om årsakene. 

Hubro påvirkes sterkt negativt av forstyrrelser rundt hekkeplassene, og dette kan være en viktig årsak til 

tilbakegangen for hubro (DN rapport 2009). Dette tiltaket vil ikke påvirke hekkeplassen til ett hubropar, og vil i 

svært liten grad påvirke leve-jaktområdet til det samme paret. Siden nærområdet allerede er påvirket av hytter, 

vei og bro helt inntil planområdet vil trolig merforstyrrelsen som plantiltaket utgjør påvirke hubroen lite når den 

jakter på Uttian. 

 

Naturmangfoldloven § 11 (Tiltakshavers plikt til å dekke skader ved miljøforringelse). Tiltakshaver skal dekke 

kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig 

ut fra tiltakets og skadens karakter.  

 

Skadeomfanget innen oppdragsområdet vurderes å være svært beskjedent.  

 

Naturmangfoldloven § 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder).  

Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig optimale i forhold til 

naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold. Det foreligger ikke informasjon som tilsier at det 

må settes krav til spesielle teknikker eller driftsmetoder. 
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Det har videre blitt gjennomført to vurderinger av de opprinnelige tre områdene, Uttian, Skarpneset og 

Nordhammarvika, som ble vurdert for de aktuelle næringsaktørene som ønsker å etablere seg på Uttian. Den 

første vurderingen tar for seg de økonomiske, tidsmessige og næringsrelaterte aspektene ved valg av lokasjon. Ut 

i fra denne vurderingen kommer Uttian ut som det beste alternativet, grunnet god havning, kort etableringstid og 

en sentrumsnær beliggenhet. 

 

Den andre utredningen tar for seg naturmangfoldet, dets verdig og potensielle konsekvenser. Her ble Uttian 

rangert med stor naturverdi, men at både omfang og konsekvens av tiltaket vurderes til lite negativ. 

 

Begge vurderinger ligger vedlagt i sin helhet. 

 

Samlet vurdering: 

Grunnet den begrensede ankomståren over Uttibrua, så finnes det fortsatt utfordringer knyttet til 

trafikksikkerheten til og fra området. Det har blitt lagt inn både lys og fortau/gang- og sykkelsti i planforslaget. 

 

Det er i planforslaget lagt inn byggegrense mot veg på 10 meter, for å sikre muligheten for utvidelse av Uttibrua i 

fremtiden. Andre avbøtende tiltak som reduksjon av fart er også vurdert i planen. 

 

Ved første behandling av planen var det blitt gjort en konsekvensutredning av naturmangfoldet for et område på 

250 daa. Dette området ble siden redusert til grove 31 daa etter tidlig involvering av sektormyndigheter. I denne 

vurderingen ble konsekvensgrad satt til å være minus en, på en skala som går fra minus fire til pluss fire. Dette 

indikerer at det vil bli noe miljøskade for delområdet.  

 

I førstegangsbehandlingen ble det vurdert av Rambøll/Natur og Samfunn at hubrolokaliteten ikke ville bli 

påvirket, og trengte derfor ingen videre vurdering. Dette ble ikke kommentert av FM i den påfølgende 

høringsrunden, og det ble derfor ikke gjort noen videre vurdering av tiltakets påvirkning med tanke på hubro. 

 

Etter egengodkjenning og klagebehandling, hvor egengodkjenning ble opphevet, så har det blitt innhentet nye 

vurderinger av henholdsvis hubro, storspove, oter, fisk og bunndyr samt en vurdering av alternative lokasjoner. 

 

Den nærliggende hubrolokaliteten er den tyngste naturinteressen innenfor og rundt planområdet. Med en 

rødlisteklassifisering på sterkt truet, og kun tre til fire aktive reirlokasjoner på Frøya, må dette hensyntas i den 

endelige sluttbehandlingen. 

Årsaken til at området rundt Ellingssundet er rangert som et svært viktig område for den nærmeste reirlokaliteten, 

er at det store antallet byttedyr som oppholder seg i området rundt Litlsørøya gjør dette til et svært rikt 

næringsområde for hubro. 

 

Det har blitt skrevet et notat angående hubro av Natur og Samfunn. I dette notatet så skrives det at området utgjør 

en mindre del av hubrolokalitetens territorium. Videre så kommenteres det at planområdet i liten eller ingen grad 

har områder som gir spesielt gode forhold for vadefugler, ender, måker og gjess. Eventuelle dyr som bruker 

planområdet vil kunne flytte seg til lignende områder i nærheten. 

 

Utenom informasjonen fra Natur og Samfunn sitt notat, så har kommunen og fylkesmannen mottatt ytterligere 

informasjon angående hubro. 

 

I mai 2020 ble det gjennomført en taksering av samtlige hubrolokaliteter på Frøya, som ledd i et forskningsarbeid 

ledet av Magne Husby, professor ved Nord Universitet. Takseringen av den nærliggende lokaliteten viser at 

sektoren/kvadranten som dekker Uttian er den med størst tetthet og variasjon av byttedyr for hubro. I tillegg er 

dette et område som ligger geografisk nært reirlokaliteten, som gir kortere turer for hubroen når den skal finne 

mat. Med bakgrunn i observasjonene gjort i takseringsarbeidet, vil øyene rundt planområdet kunne defineres som 
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et av de viktigste, om ikke det aller viktigste næringssøksområdet for nevnte lokalitet. Skulle næringsgrunnlaget 

forsvinne, så er sannsynligheten stor for at lokaliteten vil kunne oppleve færre suksessfylte hekkinger, og i verste 

tilfelle bli forlatt. 

 

Natur og Samfunn sin vurdering stemmer når en ser på området som ligger direkte innenfor planavgrensningen, 

men trekker man med nærliggende områder, som på sydsiden av Uttiveien, så øker usikkerheten. Ved etablering 

av et område som dette, hvor det finnes vannføring og bevegelser, så bør en ta med et større område enn det som 

er avgrenset i plan, ettersom tiltak innenfor planområdet vil skape ringvirkninger til nærliggende områder. 

Hubropopulasjonen på Frøya har vært systematisk overvåket siden 1999. Siden 2016 representerer lokaliteten 

ved Uttian den mest verdifulle hubrolokaliteten på Frøya, ved at det er årlig ungeproduksjon med høy 

overlevelsesevne, og ungene herfra etablerer seg i andre territorier på Frøya. (M. Pearson) 

 

Denne informasjonen har i høringsperioden også blitt sitert og kommentert i de mottatte merknadene for saken. 

 

Ved en utbygging av det planlagte området, så er det stor usikkerhet om hvordan artene som i dag oppholder seg 

i området vil bli påvirket. Det er vanskelig å forutsi om byttedyrene for hubro vil fortsette å oppholde seg i 

området, eller om næringsforholdene som gjør området så attraktivt vil forsvinne. 

 

Det har videre blitt vurdert virkninger på storspove og oter, som begge står på rødlisten, samt en ekstra vurdering 

av sjøfugl og havbunn. 

 

Både storspove og oter har blitt vurdert til å bli lite påvirket, ettersom det vurderes at arealene innenfor 

planområdet er av liten betydning for disse artene. Likevel finnes det usikkerhet rundt de påvirkninger som 

tiltaket vil ha utenom planområdet, og hvordan dette vil påvirke de nevnte artene. Ettersom både storspove og 

oter er mer eller mindre vanlig over hele Frøya, så vil påvirkningene totalt sett ha mindre innvirkning på de 

nevnte artene, i motsetning til hubro. 

 

Vedrørende sjøfugler og sjøbunn, så vurderes det at konsekvensene for akkurat de områdene som fylles ut er 

små, ettersom planområdet ikke inneholder store mengder skjellsand eller grunne områder. Selve Ellingsundet 

hvor det finnes en tidevannstrøm vil bli lite påvirket, og det finnes flere grunne områder på Uttian som vurderes 

til å være bedre enn det som finnes innenfor planområdet. Biologen som har skrevet disse vurderingene henviser 

til at om det ønskes en enda mer detaljert utredning, så må det utføres ytterligere undersøkelser og befaring av 

eksperter i de aktuelle fagfeltene. 

 

Gytefeltet for torsk, som ble verifisert av Havforskningsinstituttet i 2019, er del av et større gyteområde som 

strekker seg langs Øst-Frøya, hvorpå rogn fraktes med strømmen ut i Froan. Planområdet er en liten del av dette 

totale området, men det ansees at avbøtende tiltak bør implementeres i anleggsperioden for å sikre gytefeltet. 

 

Det er forsøkt å redusere de negative konsekvensene på landskapsbildet ved at bygningsmassen skal ha en nøytral 

fargesetting. I anleggsfasen kan en utfylling i sjø tilpasses strømningsretningen, eller det kan plasseres skjørt som 

demper eventuell uønsket sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom sundet. 

 

Saken på Uttian har utviklet seg til en svært kompleks og vanskelig sak. På den ene siden står de tungtveiende 

naturmangfoldsverdiene som er beskrevet så langt. På motsatt side står de samfunnsnyttige interessene av 

planforslaget. 

 

Administrasjonen ser at det er et kritisk behov for areal til næringslivet i kommunen, med flere spredte planer og 

etableringer rundt om i kommunen. Det legges opp til at det skal gjennomføres en større gjennomgang av 

næringsarealer, for å kunne tilrettelegge bedre for fremtidens vekst, men dette er et arbeide som vil ta tid. 
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Når det gjelder Uttian Næringsområde, har planarbeidet inkl. konsekvensutredninger vært omfattende og 

detaljert, og i vår mening i en omfatning som overskrider det vi mener er normalt. Etter flere års arbeid, der 

kommunen har avsatt ressurser i form av eget arbeid og til kjøpte tjenester, står vi overfor en situasjon som vi har 

hatt vansker med å håndtere. Vi har – i prosessen – hatt tett dialog med sektormyndighetene, spesielt med 

Fylkesmannen, og har ut i fra tilbakemeldinger tatt nye steg frem mot behandling av reguleringsplan. Det 

inkluderer også erverv av området. Derfor er det ekstra vanskelig å akseptere de endelige tilbakemeldingene fra 

Fylkesmannen, inkl. innsigelsen. 

 

Frøya kommune er en kommune i vekst. Det gjelder både vekst i befolkning og vekst i næringslivet. Vi har behov 

for nye boligområder og nye næringsområder. Næringsaktørene har tydelige krav og definerte behov. Noen har 

behov for sjønære areal andre sentrumsnære, begge deler eller ingen av dem. Dette er noe som kommunen må 

forholde seg til og legge til rette for. Sjønære areal er pr. definisjon i strandsona og ofte tiltak i sjø. Den planlagte 

prosessen som skal gjennomføres i kommunen må inkludere sektormyndighetene. Vi er klar over at prosessen 

kan bli utfordrende, men vi må ta den. Skal Frøya kommune overleve i konkurransen med andre kommuner i 

Norge og regioner i andre land, må vi legge forhold til rette for at foretak etablert i kommunen får mulighet til å 

ekspandere, da innenfor rimelige grenser og krav til tiltak. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at planforslaget detaljregulering 

for Uttian næringsområde (planid: 5014201813) tas til mekling, jf. PBL § 5-6. 
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ERVERV NÆRINGSOMRÅDE SIHOLMEN - EKSPROPRIASJON  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 16-2 vedtar Frøya kommune å ekspropriere arealer fra 

gnr/bnr 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 23/7, 23/26 og 23/122 til eiendomsgrunn for nytt næringsområde 

ihht reguleringsplan for Siholmen og Myratangen – PlanID: 5014201814. 

2. Kommunen vedtar at det søkes om forhåndstiltredelse til Fylkesmannen i medhold av 

oreigningslova § 25. 

3. Vedtakene begrunnes med at det ikke er oppnådd minnelig avtale mellom partene 

4. Dette anses som et et strategisk kjøp og vil finansieres over investeringsbudsjettet 

5. Når prosessen er gjennomført og pris fastsatt, vil saken komme til ny politisk behandling 

 

 

Vedlegg: 

 

1: Oversiktskart 

2: Kart som viser ervervsområdet, med angitt areal fra hver grunneier 

3: Grunneierliste 

4: Reguleringsplankart 

5: Reguleringsplanbestemmelser 

6: Kopi av brev sendt til grunneierne ved første henvendelse datert 11.09.2019 

7: Kopi av brev med avtale om avtaleskjønn datert 31.08.2020 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune startet en prosess med sikte på å erverve området ref. reguleringsplan fra 2019, PlanID: 

5014201814. Komunen engasjerte Dekar rettshjelp as v/ jurist Anita Olsen (heretter DEKAR) for å gjennomføre 

ervervet.  

 

Dekar tilstrebet kontakt med alle grunneiere. Arealer og eiere fremgår av vedlegg. Kopi av brev sendt 11.09.19, 

se vedlegg. 

 

Det har ikke vært mulig å oppnå kontakt med alle grunneiere. Det er ønskelig at i saker med mange grunneiere, at 

de representeres av en person. Dette er noe som respekteres i innledende fase. Når det blir behov for å starte 

forhandlingene må vedkommende fremlegge skriftlig dokumentasjon ved fullmakt. Slike fullmakter ble ikke 

fremlagt for i denne saken.  

 

I og med relativt omfattende eierskap i flertallet av eiendommene rådet DEKAR kommunen om å sende ut avtale 

om avtaleskjønn til samtlige for å fremprovosere svar fra den enkelte, se vedlegg. Det ble satt frist for 

tilbakemelding. Denne er nå utløpt og status fremgår av vedlegg. 
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• Frøya og Hitra pinsemenighet 23/122 har gitt avslag med begrunnelse at de trenger arealene selv 

• Petra Dorthea Myhr 23/2 har gitt beskjed om at hun kan avstå eiendomsgrunn til veg men ikke mer 

• Coop Hamarvik SA 23/3 har gitt beskjed om at de kan avstå grunn dersom kommunen kommer med 

erstatningsarealer i sentrum/ området Siholmen 

23/7 aksepterer salg dersom prisen blir riktig i forhold til markedspris. De har stilt krav om rett til å ha 

septik på ervervsarealet eller annen akseptert løsning 

• De andre eiendommene har ikke hatt enstemmighet for salg/ ikke salg som DEKAR har registrert 

 

I henhold til oreigningslova § 12, 2. ledd bør det gjøres forsøk på å komme til en minnelig ordning før 

eksproprianten søker om ekspropriasjonstillatelse. Loven stiller imidlertid ikke det å forsøke å oppnå en minnelig 

løsning som et absolutt vilkår. DEKAR mener i dette tilfellet at det er gjort tilstrekkelig forsøk på å oppnå 

minnelig avtale med grunneiere.  

 

Av hensyn til de mange grunneiere og lovens regulering av ekspropriantens plikt til å bekoste ekspropriatens 

nødvendige tekniske og juridiske bistand (oreigningslova §15 og skjønnssprosessloven § 54, første ledd) 

anbefales det fra DEKAR sin side at det er mer hensiktsmessig for kommunen å varsle ekspropriasjon på dette 

tidspunktet enn å la dette vente. Tidsperspektivet gjør det påkrevd å ta ekspropriasjonsrettslige skritt i saken. 

 

I henhold til skjønnsprosesslovens § 54 andre ledd plikter grunneierne å benytte samme teknisk og juridisk 

bistand dersom det ikke er motstridende interesser i saken. 

 

Til selve utmålingen av erstatningen til grunneier skal reguleringsplanen legges til grunn og vederlaget skal 

utmåles ihht ekspropriasjonserstatningsloven § 5 og § 10. 

 

§5 Vederlag etter salsverdi skal fastsetjast på grunnlag av det som må reknast med at vanlege 

kjøparar ville gje for eigedomen ved friviljug sal. 

Ved fastsetjinga skal det leggjast vekt på kva slag eigedom det gjeld, kvar eigedomen ligg og den 

påreknelege utnytting som det røynleg er grunnlag for etter tilhøva på staden. Det skal dessutan 

leggjast vekt på dei prisane som er oppnådd ved omsetnad av andre eigedomar som det er naturleg å 

samanlikna med, og likeins på andre tilhøve som er avgjerande for salsverdien av eigedomen 

 
§10 Til grunn for fastsetjinga av vederlaget skal leggjast det tidspunktet då skjønet vert avheimla. Er 

oreigning sett i verk før den tid, skal verdien på overtakingstidspunktet leggjast til grunn. Ved 

fastsetjinga av vederlaget skal det takast omsyn til tap som følgjer av at utbetalinga av vederlaget 

heilt eller i nokon mon skjer på eit seinare tidspunkt enn overtakinga 
 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren tilrår: 

 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 16-2 vedtar Frøya kommune å ekspropriere arealer fra gnr/bnr 

23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 23/7, 23/26 og 23/122 til eiendomsgrunn for nytt næringsområde ihht 

reguleringsplan for Siholmen og Myratangen – PlanID:  

5014201814. 

2. Kommunen vedtar at det søkes om forhåndstiltredelse til Fylkesmannen i medhold av oreigningslova § 

25. 

3. Vedtakene begrunnes med at det ikke er oppnådd minnelig avtale mellom partene 

4. Dette anses som et et strategisk kjøp og vil finansieres over investeringsbudsjettet 

5. Når prosessen er gjennomført og pris fastsatt, vil saken komme til ny politisk behandling 
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NORDHAMMERVIKA NÆRINGSOMRÅDE, DEL 2 NORDHAMMERVIKA NÆRINGSOMRÅDE, 

DEL 2 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forhandlingene med grunneierne av området definert som N1 i Nordhamarvika industriområde 

gjenopptas 

2. Kommunen dekker nødvendige advokatkostnader for grunneierne. Kostnader dekkes over 

budsjettpost 551483 – Utvidelse av Nordhammarvika Industriområde 

3. Forhandlingsresultatet blir fremlagt for politisk behandling når det foreligger 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Prosessen – reguleringsplan og dialog med grunneierne – ble startet i 2017, da med formål å utvikle N1 og N2, 

dvs areal på over- og nedside av fylkesveien. Etter at kommunen hadde fått innspill fra både grunneiere og 

naboer, ble området minsket til kun å omfatte N1, dvs arealet på nedsiden/ sjøsiden av fylkesveien. Etter en tid 

med lav aktivitet i prosjektet, tok den ny fart i slutten av 2018, da med intensjon om å legge til rette for 

Skarsvaag Boats. Det ble bl a gjennomført grunneiermøte i desember 2018.  

 

Kommunen anbefalte at grunneierne tok hjelp av advokat som kunne representere dem i diskusjoner og 

forhandlinger med kommunen. Grunneierne inngikk samarbeid med advokatfirmaet Adnor Advokat AS v/ Kjell 

Heggvoll og kommunen forpliktet seg til å dekke deres advokatkostnader. Kommunen ble representert gjennom 

samarbeidsavtale med Dekar Rettshjelp AS v/ Anita Olsen. 

 

Det har blitt gjenomført flere møter med grunneierne. I forhandlingerne ble siste bud fremmet av kommunen på 

58 kr/ kvm. Grunneiernes siste tilbud landet på 75 kr/ kvm. Ervervsarealet er på ca 14 daa. 

 

 

 

 

Prosessen ble lagt på is igjen da den viktigste etablereren – Skarsvaag Boats – prioriterte Uttian som lokasjon for 

sin etablering. 

 

I etterkant av forhandlingene, har en av grunneierne solgt sin eiendom og da også part i felleseie N1.  

 

Sett i lys av de utfordringer kommunen har som tilrettelegger, er det avgjørende at kommunen har areal som kan 

opparbeides. Det er derfor viktig at kommunen har areal som møter næringsaktørenes behov – sjønære og 

sentrumsnære. 
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Areal som ønskes ervervet 

 

Arealet er en utvidelse av Nordhammarvika Industriområde mot nord. 

 

  
  

 

Kartskisse (over venstre) viser Nordhammarvika Industriområde samt ønsket utvidelse nord for tilfartsveien til 

industriområdet. Kartskisse (over høyre) viser området avsatt i kommundelplan for Sistranda med antatt 

industriareal på ca 30 daa. 

 

I forrige runde ble det skissert industriareal, da med opparbeidet molo (skisse under) 
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Det er en vurdering som må tas i det videre reguleringsarbeidet om det skal etableres molo eller ikke i området. 

 

 

Vurdering: 

 

Ut i fra forutsetningene og sluttresultatet fra forrige forhandlingsrunde, ønsker kommunedirektøren at 

forhandlingene gjenopptas. Å ta opp forhandlingene betyr at grunneierne fortsatt bør få dekt nødvendig juridisk 

bistand (jfr oreigningslova). Kommunen bør ta kontakt med grunneiernes advokat – Adnor Advokat v/ Kjell 

Heggvoll – med formål å gjenoppta forhandlingene. 

Det er hensiktsmessig at avdelingen for Bygg- og Kommunalteknikk i kommunen har det formelle ansvaret for 

prosessen. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

1. Forhandlingene med grunneierne av området definert som N1 i Nordhamarvika industriområde 

gjenopptas 

2. Kommunen dekker nødvendige advokatkostnader for grunneierne. Kostnader dekkes over budsjettpost 

551483 – Utvidelse av Nordhammarvika Industriområde 

3. Forhandlingsresultatet blir fremlagt for politisk behandling når det foreligger 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kostnader finansieres over prosjekt 551483 – Utvidelse av Nordhammarvika Industriområde 
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INNSPILL TIL KONSEPT FOR SAMBANDET TRONDHEIM - HITRA/FRØYA - KRISIANSUND  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ansvar for uttalelser og prioriteringer angående sambandene i Øyrekka delegeres til 

Trafikkrådet 
2. Innspill til Fylkeskommunens overordnede prinsipper og konseptløsninger for hurtigbåttilbudet 

Kristiansund – Trondheim baseres på uttalelse fra Frøya kommune mai 2020 

3. Prioriteringer, basert på uttalelser fra folkemøtene, gjøres av Trafikkrådet 

4. Prioriteringer gjort av Trafikkrådet og uttalelse fra Frøya kommune mai 2020 skal ligge til grunn 

for kommunens delegater til møte med AtB 22.10.2020 

 

Vedlegg: 

 

• Forespørsel fra Trøndelag Fylkeskommune – 16.09.2020 (ESA 20/2051-1) 

• Diskusjonsgrunnlag til dialogmøter med kommunene (ESA 20/2051-3) 

• Presentasjon folkemøter 

• Høringsuttalelse fra Frøya kommune mai 2020 (ESA 20/581-6) 

• Felles høringsuttalelse Frøya, Hitra og Ørland – Trondheimsfjorden (ESA 20/518-3) 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått en forespørsel fra Trøndelag fylkeskommune angående hurtigbåttilbudet Trondheim – 

Kristiansund og videre til øyrekka.  

 

De spørsmål fylkeskommunen ønsker svar på i innledende fase er: 

 

1. Hvordan vurderer kommunene de ulike konseptene A, B og C. Ev. varianter innenfor disse? 

2. Hvordan vurderer kommunene reisebehov i forbindelse med helgeavvikling? 

3. Har kommunene innspill til dagens samband og mulige fremtidige samband, som er viktig å synliggjøre 

i den politiske prosessen og i anbudsforberedelsene? 

4. Hva er kommunenes viktigste prioriteringer i kommende anbudsperiode? 

5. Annet? 

 

Det er planlagt møte mellom kommunene (Ørland, Orkland, Hitra, Frøya og Heim) og Fylkeskommunen den 22. 

oktober. 

 

Frøya kommune har tatt initiativ til folkemøter. Det er gjennomført folkemøter på Sørburøy, Sula, Mausund og 

Sistranda. Det ble gitt mulighet for deltakelse pr Teams ifm Sistranda-møtet. De som ikke har hatt mulighet til 

deltakelse i møtene, kunne komme med innspill pr mail. Innspill fra folkemøter er presentert i saksframlegget. 

 

Forespørsel fra Trøndelag fylkeskommune 

 

I 2024 vil det være mulig å samkjøre dagens hurtigbåtkontraker i nye kontrakter. For å kunne gå videre med 

arbeidet med nye kontrakter, er det nødvendig å få vedtatt et mandat til rådmannen innen utgangen av desember. 
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Mandatet vil være grunnlaget for oppdragsbrevet fylkesrådmannen vil oversende til AtB og mandatet skal 

avklare fylkeskommunens mål, rammer, forventninger og føringer for anskaffelse av nye hurtigbåtkontrakter fra 

2024. Det er lagt opp til en beslutningsprosess med behandling i Hovedutvalg for transport i november og 

sluttbehandling i Fylkestinget i desember. I forbindelse med mandatet er det for sambandet Trondheim-

Hitra/Frøya-Kristiansund lagt opp til en prosess med tre mulige konsepter: 

 

1. Gjennomgående hurtigbåt Trondheim-Kristiansund tilsvarende dagens rute 

2. Sambandet deles i to med båtbytte på Sandstad og korresponderende avganger. Som erstatning for 

gjennomgående rute planlegges det med et forsterket busstilbud mellom Trondheim og Kristiansund 

3. Gjennomgående rute avsluttes. Tilbud på Trondheim – Brekstad forsterkes. Tilbudet til Hitra og Frøya, 

samt Kristiansund blir løst med forsterket busstilbud og evt. med hurtigbåt i tråd med resultatet av 

prosjektet «Metro til sjøs» (lansert som «pendlerbåt i Namdalen») 

 

Diskusjonsgrunnlag til dialogmøter med Ørland, Orkland, Hitra, Frøya og Heim 

kommune 

 

Rute 800 og 805 

 

Rute 800 knytter Nordmøre og Hitra/Frøya sammen med Brekstad og Trondheim. Mellom Brekstad og 

Trondheim danner rute 800 et nettverk for pendling sammen med rute 805 der Hasselvika og Lensvika 

trafikkeres på enkelte avganger. Rute 800 betjenes av søsterskipene MS Tyrhaug og MS Terningen. Fartøyene tar 

275 personer og er bygget av Brødrene Aa i Hyen i 2014. Det er begrenset plass om bord til å ta med større gods, 

kajakk, sykkeltilhengere o.l. 

 

Rute 805 trafikkerer strekningen Trondheim – Brekstad og betjenes av MS Trondheimsfjord I. Enkelte avganger 

betjenes av MS Ladejarl for å gi bedre kapasitet. 

 

 

Bruk av dagens tilbud 

 

Tabellen under viser antall reisende fra sone til sone for rute 800 i 2019. Den største trafikken er mellom 

Brekstad og Trondheim, deretter Sandstad og Trondheim. 

 

 
 
Tabellen under viser antall reisende fra sone til sone for rute 805 i 2019. 

 

 
 

Brekstad 

Hovedtyngden av reisene for rute 800 og 805 er på strekningen Brekstad – Trondheim. Det er trafikk i begge 

retninger morgen og ettermiddag. Flere av de ansatte på kampflybasen har valgt å bosette seg i Trondheim og 

Trondheim huser noen av de største arbeidsplassene i distriktet, deriblant St. Olavs hospital. 
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Brekstad har i dag 8 avganger til og fra Trondheim på hverdager, 4 avganger til og fra Trondheim lørdager og 3 

avganger til Trondheim og 4 avganger fra Trondheim søndager. 

 

Hasselvika og Lensvik 

Hasselvika har i dag 5 avganger til Trondheim og 4 avganger i retning fra Trondheim på hverdager. Lørdag er det 

kun en avgang til Trondheim, mens for søndag er tilbudet 1 avgang t/r. Fra Hasselvika er det mulig å pendle til 

Trondheim og til Brekstad. 

 

Lensvik har i dag 3 avganger til Trondheim og 4 avganger fra Trondheim på hverdager. Lørdager og søndager 

har 1 avgang t/r. Fra Lensvik derimot er avgangen rettet mot pendlere i retning Trondheim, mens pendlere til 

Brekstad kan benytte ferja Brekstad – Valset med tilhørende korresponderende busser. 

 

Sandstad 

Reisene til og fra Sandstad bærer større preg av møtevirksomhet og fritid. Det er i dag 3 avganger t/r Trondheim-

Sandstad på hverdager. Lørdager er det 1 avgang t/r og søndager er det 2 avganger t/r. På hverdager er første 

mulige ankomst med hurtigbåt til Trondheim kl. 11:25, mens det for lørdag er kl. 16:20. Det er pr i dag ingen 

mulighet for å reise til og fra Trondheim samme dag med rute 800 på lørdager. 

 

 

Kristiansund 

Mot Kristiansund har Kjørsvikbugen svært begrenset trafikk, det til tross for tilknytningen til 

Tjeldbergodden med tilhørende arbeidsplasser. Edøy har pendlertrafikk til Kristiansund, mens 

Ringholmen kun er et bestillingsanløp som primært benyttes av besøkende til restaurant og 

konferansehotell som er lokalisert i nær tilknytning. Fra Kristiansund er det mulig med videre reiser med buss til 

Molde og Ålesund, i tillegg til flyforbindelser. 

 

Erfaringer og kjente utfordringer: 

 

• Det har vært en utfordring med pendlertrafikken mellom Brekstad og Trondheim på torsdager og 

fredager. Kapasitetsutfordringene har vært løst med bruk av MS Ladejarl. De siste årene har trafikken 

likevel avtatt, og Ladejarl kjøres nå kun ettermiddagstid på fredager 

• Ørland kommune ønsker at avgang kl. 08:10 fra Trondheim skal ankomme Brekstad før kl. 09:00 og 

ikke 09:10 som i dag 

• Hitra/Frøya har meldt behov om en tidligere avgang slik at man kan delta på heldagsmøter uten 

overnatting. Bedre tilpasning til flyet fra Ørlandet Lufthavn til Gardermoen er også kjent 

• Indre Fosen og Orkdal kommune ønsker forsterket tilbud til og fra Hasselvika og Lensvik, spesielt i 

forbindelse med helgetrafikken 

 
Fylkeskommunen har bedt AtB utrede følgende konsepter for det kommende anbudet 

 

Konsept A: 

Beholde dagens rutestruktur illustrert under. 
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Konsept B: 

Båt 1: Trondheim – Sandstad (Lensvik, Hasselvika og Brekstad) 

Båt 2: Sandstad – Kristiansund (Kjørsvikbugen, Edøy, Ringholmen) 

Ev. båt 3: Pendlerbåt Sistranda – Sandstad 

 

I konsept B deles dagens rutestruktur opp slik at rute Sandstad – Trondheim og Sandstad –Kristiansund 

korresponderer på Sandstad. I tillegg kan det vurderes et pendlertilbud mellom Sistranda – Sandstad som 

korresponderer på Sandstad og varianter innenfor dette. 
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Konsept C: 

Båt 1: Trondheim – Brekstad (Lensvik og Hasselvika) 

Ev. båt 2: Pendlerbåt Sistranda/Fillan – Sistranda – Brekstad 

Styrking av busstilbud Trondheim - Kristiansund og Trondheim – Frøya 

 

I konsept C tas det utgangspunkt i bruk av en båt mellom Brekstad – Trondheim. I tillegg kan det vurderes et 

pendlertilbud mellom Sistranda – Sandstad - Brekstad. Konseptet innebærer avvikling av fylkeskryssende 

hurtigbåt mellom Sandstad og Kristiansund. Tilbudet ivaretas gjennom et styrket busstilbud Kristiansund – 

Trondheim. 

 

 
 
Rute 820 og 825 

Rute 820 betjenes av MS Vetlefjord, som er en bilførende hurtigbåt bygget av Oma Baatbyggeri på Stord i 2002. 

MS Vetlefjord tar 6 biler og 70 passasjerer og betjener både Sør – Væran (Mausundvær, Bogøyvær og Sula) og 

Nord - Væran (Gjæsingen, Sørburøy, Sauøy og Halten). 

 

Rute 825 betjenes av MF Frøyaferja. MF Frøyaferga tar 15 biler, 97 passasjerer og trafikkerer kun Sør- Væran. 

Befolkningssentrene er Mausundvær og Sula, og det er også disse øyene som har biler. 

 

Frøya kommune forventes å oppleve en befolkningsvekst i kommende år. Fra 2018 til 2035 forventes folketallet å 

øke fra 4962 til 5600 innbyggere, noe som gir kommunen en befolkningsvekst på 13 % (SSB Tabell 11668). 

 

Øyrekka har i dag 370 fastboende. Flest fastboende er det på Mausundvær og Sula med henholdsvis ca. 250 og 

50 fastboende. Sørburøy har ca. 40 fastboende, Bogøyvær ca. 15 og Gjæslingan med ca. 10 fastboende. Sauøy 

har bosetning deler av året. Halten er en ubebodd øy med museumsdrift i sommersesongen. 

 

Trafikken i Øyrekken er sammensatt og dekker mange ulike behov. Behovet varier i stor grad 

avhengig av sesong. På vinteren er det primært fastboende som benytter tilbudet, men fra påsken og utover 

sommeren strømmer hyttefolk og turister, både dagsturister og overnattende, til øyene, noe som skaper et veldig 

press på dagens kapasitet. Fra august og ut september er det i tillegg krabbesesong med dertil mye transport. På 

grunn av denne variasjonen har rutene i utgangspunktet to ruteendringer per år. 1.april og 1. oktober. På grunn av 

de ulike reisendes forskjellige behov har rute 820 en egen rute som kjører kun i juni, juli og august, der Halten og 

Sauøy betjenes. 
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Strekningen Dyrøy – Sør-Væran 

«Sør Væran» har skolen på Mausund og det er i dag skoleskyss mellom Bogøy og Mausund. Dagens rutetilbud 

mellom fastlandet og «Sør-Væran» er planlagt i forhold til skole- og arbeidspendling samt helse- og 

næringstrafikk og kommunale tjenester. Sambandet benyttes også i forbindelse med helårsturisme mellom 

fastlandet og Sula. 

 

Strekningen fastlands-Frøya «Dyrøy – «Nord-Væran» 

Sørburøy har barneskole samt fiskemottak. Fiskemottaket har stor aktivitet sensommer og høst i forbindelse med 

krabbefiske. De siste årene har det vært en økning av turisme til/fra Sauøy og Halten. 

 
Tabellen under viser at antall reisende for «Sør Væran» er relativt lik i 2016 som i 2019, mens «Nord-Væran» har 

flere reisende i 2019 kontra 2018, men færre enn i 2016. 

 

 
 

Erfaringer og kjente utfordringer 

 

• Kapasitetsutfordringer i forbindelse med ferieavvikling, hovedsakelig innenfor sommerhalvåret 

• Betjening av Halten fører til redusert kapasitet på det øvrige sambandet. Dette skaper utfordringer for de 

fastboende og tilreisende til øvrige deler av Øyrekken. Særlig kritisk er søndager i sommerhalvåret, men 

også gjennom ukedagene var det kapasitets-utfordringer gjennom uken under årets sommer 

• For å ivareta de fastboende og legge til rette for utvikling av bo- og arbeidsmarkeder er det viktig at alle 

øyene har mulighet for ukependling Øyrekka -Trondheim 

• Kapasitetsutfordringer i forbindelse med helgeavvikling 

 

Til diskusjon i møtet 

 

• Hvordan vurderer kommunene de ulike konseptene A, B og C. Ev. varianter innenfor disse? 

• Hvordan vurderer kommunene reisebehov i forbindelse med helgeavvikling? 

• Har kommunene innspill til dagens samband og mulige fremtidige samband, som er viktig å synliggjøre 

i den politiske prosessen og i anbudsforberedelsene? 

• Hva er kommunenes viktigste prioriteringer i kommende anbudsperiode? 

• Annet? 

 

Folkemøter - innspill 

 

Innspill fra møte på Sørburøy 17.09.20 

 

Hovedutfordringer: 

 

1. Kapasitet på sommeren – en flaskehals 

2. Prisutvikling for godstransport – det har blitt for dyrt 

3. For ofte må passasjerer stå igjen i nordværa – retur fra Halten 

 

• Bruk av reservefartøy – responstiden er for lang. Det er avtalt maksimalt 8 timers responstid, noe som ikke 

overholdes 

• Halten-ruta bør ha en egen dedikert båt og egen rute 

• For ofte må passasjerer stå igjen fordi båten er full allerede ved avgang Halten 

• Hvilket fartøy er reservefartøy fra 1. oktober 2020? 

• Regularitetsgaranti? 

• Det har vært umulig å kjøpe billett Trondheim – Sørburøy. Er det fordi de da ikke har ansvar for passasjerer 

om båten fra Dyrøya blir innstilt? 

• Hva om man kommer med buss (fra Sandstad/ Sistranda). Kan man kjøpe billett helt til Sørburøy? 

• De har opplevd at bussen som tar dem til Dyrøy avslutter sin rute der. Om båten er innstilt pga vær, får de 

ikke sitte på bussen tilbake til Sistranda 
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• Knutepunkt på Dyrøy for befolkningen i nordværa er ikke optimalt. De mistet mye når trafikken ble flyttet 

fra Sistranda til Dyrøy. Det blri mange bytter. Har de med seg mye bagasje, blir det et problem 

• Burde ikke – i hvert fall – sommerruta gå fra Sistranda? 

• Hvorfor må barna på Sørburøy benytte bibliotek/ svømmebasseng på Mausund? Hvorfor ikke Sistranda? 

• Det kan bli ei utfordring å ha to knutepunkter – Dyrøy og Sistranda 

• Viktig at Trafikkrådet har en koordinerende rolle 

• Liggetid på Dyrøy er ofte for kort mtp frakt av gods. Bilen blir rygget om bord og paller blir lastet om. 

Matvarer til Coop er ei utfordring. Det mangler kjølerom – utfordring på varme sommerdager. Ruta bør 

justeres. De kan oppleve stress/ dårlig tid på Dyrøy samtidig som ved ankomst Sørburøy, kan båten ligge 

lenge der 

• De opplever at det er høye fraktpriser og at de har økt vesentlig det siste året/ de siste årene 

• Har AtB fraskrevet seg ansvar for frakt av gods til øyrekka? 

• Fylkeskommunens egen strategi sier noe om turisme, mangfold etc. Det må være ønskelig med bosetting i 

distriktet 

• Vinterruta:  

o ønskelig med tidlig avgang fra Sørburøy også fredag morgen 

o ønskelig med vareleveranser fredag morgen 

• Ved bestillinger – Viktig at det blir kommunisert hvilken båt som skal kontaktes: Vetlefjord eller Frøyfart? 

 

Innspill fra møte på Sula 26.09.20 

 

Oppmøte: 28 stk 

• 3 dagpendlere til jobb 

• Sularuta – har aldri gått (kanskje de 2 første årene) 

o Hvis den går til Halten så kan den løse en del utfordringer med pendlerruten fra Sula 

• Veldig kompliserte ruter 

• Ikke tilpasset pendlerbåter i helgene 

• Ikke noe tilbud søndag og tirsdag for de som ikke har bil 

o Også lang ventetid på Dyrøy for noen avganger 

o Bør tilpasses alle anløp fra øyene 

o Også ventet på Sistranda (hvis de kommer med buss fra Kystekspressen) – Mangler venterom 

o Lomsøy er ikke noe stoppeplass for gående 

• Ønsker seg en direktebåt fra Trondheim til alle øyene med liggetid i helgene 

• Må være lettvint å bruke «opplegget» 

• Nøkkelen for å overleve som øysamfunnet er en god fungerende bilvei 

• Ønsker en bil / buss fra Lomsøya (har vært et prøveprosjekt med minibuss på 8 passasjerer tidligere) 

• Viktig å huske forbindelsen mellom øyene også 

• Viktig med direkteruter (kan være opp til 2 timer med båten/fergen til Dyrøy) 

• Effektivisering av pendlerrutene – (F.eks. trenger pendlerruten å gå innom Bogøy når det ikke er noen 

pendlere der?) 

• Vi må lage en rute til Halten som går utenfor konsesjonsavtalen (privatiser ruten, da det ikke er 

fastboende på Halten) 

• Går ikke buss fra Dyrøy på alle rutene – spesielt utfordrende når rutetiden på båten / fergen endres og 

bussrutene ikke følger opp dette 

• Sule er avhengig av feriefolk – Større sikkerhet for Sula hvis det er en helgerute t/r Trondheim fredag og 

søndag. 

• Ønske om forhåndsbestilling av billetter 

• Primært ønsker pendlerne anløp på Sula hurtigbåtkai og ikke Lomsøya 

• Pendlere ønsker like ruter hele året – f.eks. ikke mulig å komme på jobb i helligdager o.l. pga. endrede 

ruter i disse periodene 

• Oppsummert (forsøkt) 

o Fornøyd med fartøyene / rutene, men gjerne større 

o Effektiviser rutene for pendlerne 

o Endre ferdssonene (i farvannssonen?) slik at større fartøy kan gå rutene 

• Kystekspressen korresponderer ikke alltid med rute til hurtigbåtkaien (går muligens til Lomsøya)  

• Båtene får endret ruter i høytidene, mens bussrutene endres ikke alltid 
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• Ønsker oftere direkteruter  

• Informasjon på båtene – De informerer ikke hvilket anløpssted som kommer, kun at det er et anløp 

• Fylket jobber med informasjonstavler og venterom  

• Reservekapasiteten (på fartøyene) må også gjelde for biler 

• Hvorfor er det årlige vedlikeholdet lagt til ferier? 

• Hvis vi må spare penger så trenger ikke Sula 5 avganger hver lørdag om vinteren 

• I møtene i trafikkrådet bør det være med folk fra ATB og fylket 

• De som leverer ut opplysning om ruter i ATB er ikke oppdatert på rutetidene – har ofte gitt ut feil 

opplysninger 

• Ønsker å asfaltere Lomsøyveien  

• Lang å gå på Fergeleiet på Dyrøy for de med mye bagasje 

• Ofte og mange ruteendringer på kort varsel - Ikke noen melding om ruteendringer fra ATB, kun fra 

Fosen Namsos Sjø – Ikke alle får det med seg  

 

Innspill fra møte på Mausund 27.09.20 

Oppmøte 28 personer 

  

• Opplever ingen god dialog mellom Fylkeskommunen – AtB og Fosen Namsos Sjø 

• Liten fleksibilitet i rutene 

• Informasjon ved forsinkelser? Blir det informert? 

• Syns tilbudet er kjempebra, men ikke tilrettelagt for pendlere og turnus/ helligdager (julaften, 

nyttårsaften). Burde ha pendlerbåt 365 dager i året 

• Umulig å ta seg til/ fra jobb på helger – må overnatte på FastFrøya 

• Forutsigbarhet ift vær og vind. Vite når båten går og ikke 

• Kan ruta tilrettelegges bedre for barn som ønsker å delta på aktiviteter på FastFrøya (Sistranda)? 

Aktivitetstilbudet på Mausund er begrenset. På Sistranda har vi kino, idrettsaktiviteter, musikk, sjakk 

mm. 

• Drosje, sykekjøring - må stå igjen, med konsekvens at de må avbestille legetimer (ekstra kostnader). 

Pasientreiser: Fylkesvedtak -  Kun innvilges på enkeltpasienter. Må sjekkes ut videre - og tas tak i! 

• Tidligere snakket båten med bussjåførene ved forsinkelser. Nå kan bussen vente max 5 minutter (bøter?) 

• Mausund er ei grend i Frøya kommune! 

• Ønsket er snarere frekvens enn størrelse på båt 

• Utfordringene fredag/ søndag, mye pga av Sula-ruta forsvant 

• Vi har behov av ei større ferge – 30-40 biler 

• Det er ikke parkeringsplasser på Dyrøy som er problemet! Løs ikke kapasitetsmangel på ferge med flere 

parkeringsplasser på Dyrøy 

• Gjør arbeidsmarkedet på FastFrøya og Hitra tilgjengelig for de som bor på Mausund. Fungerer mandag 

– fredag, men ikke på helg og i høytider. Pendlerrute 365 må på plass  

• Fra i dag til 10 oktober er det 3 ruter på AtB sin hjemmeside. Det er uakseptabelt og rotete 

• Hvorfor har Sula det samme tilbudet som Mausund? Mausund er et større samfunn/har større behov. 

Rundt 200 fastboende på Mausund, ca 40 på Sula 

• Ønsker seg mer informasjon om fulle ferger, innstilt pga vær etc. APP eller noe. Hvorfor kan ikke ferga 

ta hensyn til at det står igjen biler på Mausund på neste tur? Ikke fylle ferga på Sula 

• Info-skjermer – også behov på Sula og Mausund (se over) 

• Egen båt som server nordværa om sommeren (Halten). Det er idioti at Vetlefjord ligger på Halten halve 

dagen. Tydeligvis et fylkesvedtak fra 1996 

• Kjøp av billetter: fra Sistranda til Mausund – Hvorfor får man ikke gjøre det? Det kreves 

gjennomgående billettering! 

• Hvorfor er Sula-ruta tatt bort? 

• Fergebehovet har økt. Det ble – i 2014 – diskutert et behov rundt 4-5 biler. Allerede første helga ferga 

gikk fra Dyrøy, var kapasiteten for lav 

• Hva skal man legge inn i vurdering av fremtidens behov? Tar man høyde for etablering av Øyrekka 

Folkehøgskole? Etableringen resulterer i +100 beboere på Mausund og i tillegg mange besøkende. Her 

må noe gjøres før 2024 
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• Oversendt statistikk for reisende til Halten kan ikke stemme. 27.000 reisende i 2019? Viktig at vi har 

korrekt statistikk 

• Hvor mange biler og passasjerer blir stående igjen pga av at det er fullt på Vetlefjord og ferge. AtB 

opererer med tall som ikke kan stemme. Vi må få tilgang på statistikken og vi har fått vite at dette er tall 

som sendes til Fosen Namsos Sjø/ Fylkeskommunen 

• Befolkningen på Mausund har økt med 35 personer de siste 4 år. Med etablering av Folkehøgskolen blir 

det mange flere. Blir det justering innenfor dagens rammer innen 2024? 

• På vinteren er trafikken til Sauøy. Gjesingen og Sørburøy betydelig lavere 

• Kan man legge opp flere bestillingsturer? Slik vi erfarer i dag, er det Fosen Namsos Sjø som sparer på 

ikke å gå en tur (ikke AtB). Avtale med operatør må skrives slik at AtB sparer på det og at midlene kan 

brukes på andre deler av sambandet (buffer?). Bør også ta høyde for at behovet er betydelig lavere på 

vinteren enn på sommeren 

• Sambandet bør ha tre båter på sommeren, dvs en egen båt som opererer Halten-ruta 

• Sambandet er ikke et reint passasjer-tilbud. Ved bruk av reservebåt må også kapasitet på bil ivaretas, 

dvs ikke slik de legger opp til det nå i oktober når ferga skal på verksted 

• Alle turer til Froan/ Nordværa burde gått innom Mausund på retur til Dyrøy 

• Det er behov for utvidelse av parkeringen på Dyrøy. Vi opplever også trafikkøkning til Nordværa 

• Kanskje smart å flytte fergeleie til Hestøya, noe som resulterer i kortere seiling til Mausund 

• Viktig at prosessen rundt sommerruta starter allerede i januar 2021! 

• Hvordan prioriterer kommunen? Direktebåt fra Sistranda vs sambandet i Øyrekka 

• Også fokus på dagens situasjon. Behovet har økt mens tilbudet er det samme 

• Det er viktig at Frøya kommune er med i HELE anbudsprosessen og at forslag blir sendt på høring til 

kommunen innen avtaler signeres 

• Hvordan er det med kommunikasjon mellom båt og ferge? Kommuniserer de med hverandre? Om det er 

biler/ passasjerer som står igjen 

 

Innspill fra møte på Sistranda 05.10.20 

Oppmøte 17 personer, hvor av 5 på Teams 

 

• Kan busskuret på Dyrøya brukes for ruteinformasjon? 

• Hva med veggen på Måsøvals bygg? 

• Det har blitt gjort beregninger på kostnader og innsparinger med flytt av fergeleie til Hestøya. Ta frem 

dem 

• Flytte knutepunkt Vetlefjord/ Nord-Væra til Sistranda – Den gang det ble bestemt at knutepunktet skulle 

flyttes til Dyrøy, var det flere elementer som påvirket prosessen. Det må ses over innen man gjør 

endringer 

• Transport av gods – Flere kommenterte at prisene har steget kraftig. Prisforskjellene er også store, f eks 

kostnad for en henger til Mausund sammenlignet med en henger til Gjesingen. Det påvirker også viljen 

til å vedlikeholde husene i Nord-væra. Det er en prosess på dette 

• Hvilke økonomiske rammer blir satt av Fylkeskommunen? Er det rimelig at man skal holde seg innenfor 

dagens rammer uavhengig av trafikkutviklingen? 

• For Froan Forretningsdrift har det vært positivt om knutepunktet ble flyttet til Sistranda. De har i dag ei 

utfordring med å få levert tomkasser til Sørburøya. Ser også muligheter til å få transportert direkte til 

HitraMat 

• Det er viktig at vi kommer med gode fremtidsrettede innspill nå 

o Hensyn til både Nord- og Sør-væra 

o Vei mellom Sula og Mausund (SuMaBo) 

o El-ferge 

o Flytt av fergeleie til Hestøya 

o Utvikling i øyrekka – turisme, Øyrekka Folkehøgskole (ØFH), oppdrettsnæringa 

o De som bor i øyrekka – tilgang til fasiliteter, arrangement mm på FastFrøya 

o ØFH ønsker å bruke hele øyrekka – ta hensyn til det 
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• Bogøya blir ofte glemt i diskusjonen 

o Blir ikke prioritert på Dyrøya – kan det være vanskelig? Når det går ferge 5 minutter senere, 

kan de som skal til Sula ta den. De som skal til Bogøya må vente i flere timer på neste avgang. 

Dette kan/ bør styres opp 

o Kan de som ikke har fergeforbindelse – Bogøya og Nord-Væra – få tilgang til dedikerte 

parkeringsplasser på Dyrøya? 

• Veien til Dyrøya er trafikkfarlig. Når blir det gjort noe med den? Samme gjelder trafikksituasjonen på 

Dyrøya 

• Flytt av fergeleie og vei mellom Sula og Mausund er fremtiden 

• Nesten umulig med næringsutvikling i øyrekka uten god kommunikasjon 

• Avgjørende at vi får ei større ferge, med moderne fasiliteter som salong over vannflata og tilgang til 

trådløst internett 

• De tre alternativene som skal diskuteres 22/10 – Hva gjør vi og hvor står vi? Prosess? – Saken skal opp i 

Trafikkrådet, videre til politisk behandling. Dette gir mandat til de som representerer kommunen den 

22/10 

• De fartøy som trafikkerer øyrekka må være egnet til det 

• Flere uheldige situasjoner i sommer også, med reisende som kan ha kjørt 60-70 mil (til Dyrøya) og som 

ikke kommer med på båten fordi den har vært full 

• Hva hjelper det om man ønsker å ta seg fra Nord-Væra når båten fra Halten er full? 

• Hvorfor innføres det ikke et bestillingssystem? 

• Halten behøver en passasjerbåt, har ikke behov for plass til biler. Hvor ofte har Vetlefjord tatt ekstratur 

ut til Nordværa fordi båten har vært full? 

• Frøya Næringsforum har arbeidet for en direktebåt Sistranda – Trondheim siden 2017, i samarbeid med 

Hitra. Møreforskning har utredet. Vi har ikke et pendlertilbud i dag og buss er ikke et alternativ. 

Knutepunkt Sistranda for Nordværa er kanskje ikke så dumt 

• Fylkeskommunen/ AtB har kommunisert statistikk og den kan ikke stemme. Kommunen har etterspurt 

detaljert statistikk for de siste årene. Ikke mottatt pt 

• Utfordring med overkapasitet på vinter og underkapasitet på sommer – hvordan løse det? 

• Tiden Vetlefjord ligger på Dyrøy er for kort. Kan det skapes et system for håndtering av gods? Kran 

eller traller som er tilgjengelige for passasjerene? 

• Kommunen har delvis vært engasjert i veiforbindelsen mellom Sula og Mausund. Hvor står kommunen i 

dag? 

• Har det vært mulig å etablere en gjestehavn på Dyrøya? Sætervågen? I reguleringsplanen for Dyrøy 

fergeleie er det avsatt areal for småbåthavn med gjesteplasser. Kommunen har også flyteanlegg i 

Sætervågen 

• Det har vært ønskelig med senere avgang fra Dyrøy. Sambandet stenger i dag ca 20:00 

• Vi må ha ei plan på plass innen politisk behandling 

• Det er ei avveiing som må gjøres – av Trafikkrådet (Øyrådet) og av politikerne 

• Det vi vet, er at de økonomiske rammene blir behandlet av Fylkeskommunen i oktober 

• Har Fosen Namsos Sjø riktig registrering av passasjerer? Noen opplever at det står «kiosk» på billetten 

…… 

• Viktig at vi har ei plan for møtet den 22/10. Hvilke forhandlingspunkter har vi? Prioritere! 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren tilråder at: 

 

• Ansvar for uttalelser og prioriteringer angående sambandene i Øyrekka delegeres til Trafikkrådet 
• Innspill til Fylkeskommunens overordnede prinsipper og konseptløsninger for hurtigbåttilbudet 

Kristiansund – Trondheim baseres på uttalelse fra Frøya kommune mai 2020 

• Prioriteringer, basert på uttalelser fra folkemøtene, gjøres av Trafikkrådet 

• Prioriteringer gjort av Trafikkrådet og uttalelse fra Frøya kommune mai 2020 skal ligge til grunn for 

kommunens delegater til møte med AtB 22.10.2020 
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URAVSTEMNING NY HOVEDTARIFFAVTALE FOR PERIODEN 01.05.2020 - 30.04.2022  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya Kommune sier ja til forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.20 – 30.04.2022 

 

Vedlegg: 

 

A-Rundskriv nr. A/1 – 2020 

 

Saksopplysninger:   

 

Alle kommuner og fylkeskommuner samt bedriftene som er omfattet av Hovedtariffavtalen, skal 

stemme i uravstemningen. Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift skal stemme ja eller nei til 

partenes anbefalte forslag.  

KS anbefaler alle om å svare på uravstemningen. 

 

Avstemmingsregler  

 

Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomhet i KS 

§ 5 Avstemning, hvor det heter:  

Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer som 

omfattes av avtalene. Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når ⅓ av de avgitte stemmer 

fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som 

avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 

1. januar i avstemningsåret legges til grunn.  

 

Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil det 

foreliggende forslaget være gjeldende hovedtariffavtale for kommunene, fylkeskommunene og 

bedriftene i KS’ tariffområde fra 1. mai 2020. Dette forutsetter at den enkelte 

arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-

medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet fra 

arbeidsgiversiden, og hele Hovedtariffavtalen kan være gjenstand for arbeidskamp. 

Forhandlingsløp: 

Normalt skal forhandlingene om ny hovedtariffavtale gjennomføres med frist 1. mai. Som følge av 

den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av 
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frontfagsoppgjøret, ble partene i KS-området i mars 2020 enige om å forlenge hovedtariffavtalen til 

15. september 2020. Forhandlingene ble åpnet med overlevering av overordnede krav og tilbud den 3. 

september 2020. I tidsrommet fram til avtaleutløp ble det avholdt flere forhandlingsmøter mellom 

partene. Den 16. september kl. 02.00, anbefalte LO, YS og Unio KS’ siste tilbud. Akademikerne 

forkastet KS’ siste tilbud, og for dem går oppgjøret til mekling både med hovedtariffavtalen og 

kommunelegeavtalen med KS og Den norske legeforening som parter. Meklingen starter den 23. 

september. Meklingsfristen er satt til 14. oktober ved midnatt.  

 

Enkeltelementer i forslaget   

KS understreker at dette rundskrivet ikke gir uttømmende informasjon om detaljene i 

forhandlingsløsningen. Rundskrivet må derfor ses i sammenheng med det samlede resultatet som er 

vedlagt. Enkeltspørsmål vil etter vedtakelsen bli beskrevet nærmere i iverksettingsrundskrivet. Dette 

vil være klart i siste halvdel av oktober. 

 

Økonomisk ramme 2020 

Lønnsoppgjøret ble framforhandlet innenfor en økonomisk ramme på 1,70 prosent. Dette er det 

samme som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget. Lønnselementene består av sentrale lønnstillegg, 

overheng fra 2019, samt anslag for lønnsglidningen.   

 Den økonomiske ramma er ikke hva den enkelte arbeidstaker får i lønnstillegg fra 1.9.2020. Det er 

summen av overheng til 2020, anslag glidning i 2020 og tarifftillegg i 2020 som til sammen utgjør den 

økonomiske ramma på 1,70 prosent. 

Årslønnsvekstramme 2020 kapittel 4 totalt: 

Overheng til 2020   1,3% 

Anslag glidning i 2020   0,3% 

Sentrale tillegg pr. 01.09.20  0,1% 

Anslag årslønnsvekst 2019-2020 1,7% 

Anslag overheng til 2021  0,3% 

 

Sentrale tillegg per 1.9.2020   

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg slik det fremgår av side 5 i A-

rundskrivet. Tilleggene legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.  

 

Lederlønnstillegg med virkning fra 1.9.2020 

 Ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 0,3 % av den enkeltes 

grunnlønn pr. 31.8.2020. Virkningsdato er 1.9.2020. 

 

 



Saknr: 241/20 

Lokale lønnsforhandlinger 

Det var ikke rom for å avsette midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2020. 

Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 går som normalt. Det legges det til grunn at 

lønnsutvikling for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme økonomiske 

rammene som for arbeidstakere i HTA kap. 4.  Frist for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 

etter HTA kap. 3 og kap. 5 settes til 15. oktober 2020.  

 

Endringer i Hovedtariffavtalen 

 Det ble i år ingen endringer i Hovedtariffavtalen, med unntak av et revidert vedlegg 1 i A-rundskriv 

som viser oversikt over stillingskoder m.m. 

 

Partssammensatte utvalg 

Det er enighet om å nedsette flere partssammensatte utvalg, der partene i tariffperioden sammen skal 

diskutere sentrale temaer, herunder arbeidstid, pensjon, heltidskultur, kompetanse. 

 

 

Vurdering: 

 

KS og forhandlingssammenslutningen har etter forhandlingen kommet frem til en enighet med LO 

kommune, YS Kommune, UNIO kommune. KS anbefaler medlemmene å stemme JA i 

uravstemningen. De tre hovedsammenslutningen representerer over 90 prosent av de organiserte 

arbeidstakerne i KS-området. 

Kommunedirektøren tilråder Frøya Kommune å si ja til forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 

01.05.20 – 30.04.2022. Pga kommunens frist,  som er 16.10.20 er formannskapet endelig utvalg for 

saken.  
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TV-AKSJONEN NRK 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

TV-aksjonen 2020 går til Verdens naturfond (WWF). WWF vil bruke midlene til å bekjempe 

plastforurensning i verdenshavene. 

Frøya kommune bevilger kr. 25 000 til Tv-aksjonen 2020 

Tilskuddet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo på denne posten er kr.  235 000 pr. 28.9.2020. 

 

Vedlegg: 

 

- Brev fra WWF 

 

Saksopplysninger:   

 

Tv-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon er blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. 

Søndag 18. oktober går årets aksjon av stabelen. 

TV-aksjonen 2020 går til Verdens naturfond (WWF). Pengene skal brukes til å forhindre plast å nå ut i 

verdenshavene. Det skjer i fire land i Sørøst Asia. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år, plasten truer 

ikke bare dyrelivet, men også oss. 

Pengene som samles inn under TV-aksjonen, skal brukes til å hindre at plastsøppel ender opp i elver og hav i 

Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Det er land som står for 25-35 prosent av all plastforsøpling som 

slippes it i verdens hav. WWF vil: 

• Utvikle avfallssystemer og infrastruktur for avfallssystemer i utvalgte byer og byområder, sånn at søplets 

ikke havner i elver og hav. 

• Jobbe politisk for forpliktende vedtak mot forsøpling i hvert land. 

• Lage bedre planer for avfallshåndtering. 

• Gi innbyggerne kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne hender.  

For Frøya er dette et viktig tema, vi har alle sett hvor mye plast som havner på våre strender, holmer og skjær. 

Ikke minst Mausund Feltstasjon har de siste åra synliggjort problemet. 

For Frøya som en stor produsent av mat i havet er dette et tema som er ekstra aktuelt. 

Til vanlig får folk besøk av personer med bøsser hvor det står TV-aksjon. I år blir det ikke bøssebærere, dette 

setter Corona situasjonen en stopper for. Årets innsamling vil foregå digitalt der det er lagt opp til digitale 

løsninger i samarbeid med Vipps og Spleis. 
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Vurdering: 

 

Kommunedirektøren ser at årets innsamlingsaksjon omfatter et tema som både engasjerer og er viktig for Frøya 

kommune. Behovet for å rydde på holmer og skjær er behørig dokumentert de siste åra, spesiell i øyrekka vår. 

Like viktig som rydding av gammelt søppel er det å stoppe videre dumping i havet og det er dette årets aksjon har 

fokus på. 

Årets innsamlingsaksjon har vært kontroversiell i flere kommuner, men det går mer på andre tema WWF 

engasjerer seg i. Frøya velger å fokusere på saken og stoler på Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn 

når han garanterer at årets innsamlingsaksjon ikke går til andre formål enn bekjempelse av forurensning i 

verdenshavene. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 235 000 
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HØRING - NOU 2020: 6 FRIE OG HEMMELIGE VALG - NY VALGLOV  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høring – NOU 2020:6 – Frie og hemmelige valg – Ny valglov, tas til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev 

NOU 2020:6 – Frie og hemmelige valg – Ny valglov 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå sendt Valglovutvalgets utredning NOU 2020:6 – Frie og 

hemmelige valg – ny valglov på høring. 

 

Høringsfrist er 31.desember 2020. 

 

Bakgrunnen for arbeidet var at regjeringen den 21.juni 2017 oppnevnte et valglovutvalg. Utvalgets mandat var å 

lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget skulle foreta en helhetlig gjennomgang 

av hvordan valg gjennomføres, og spesielt utrede problemstillinger knyttet til klageordningen ved valg og 

beredskapshjemmel. 

 

Eventuelle høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no og det må framgå klart av høringssvaret hvilke 

kapitler i NOU-en eller hvilke paragrafer i lovutkastet høringsuttalelsene gjelder. 

 

Selve utredningen (punkter under er hentet fra høringsbrevet) 

 

Utredningen er delt inn i 5 deler. 

En oppsummering av de sentrale forslagene fra utvalget finne i kapittel 1.2 s.22. Disse er gjengitt under: 

 

Valgordning ved stortingsvalg: 

 

- En mer proporsjonal valgordning med lavere sperregrense 

- En mer rettferdig fordeling av mandater mellom valgdistriktene 

- Innføre personvalg 

- Beholde 19 valgdistrikter 

- Kompromissmodeller 

 

Stemmerett for 16-åringer ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 
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Nytt klagesystem 

 

Beredskapshjemmel 

 

Ikke innføre elektronisk valg 

 

Lovfeste bruk av IKT-system for gjennomføring av valg 

 

Fortsatt krav om uavhengige tellinger 

 

Bistand til velgere med funksjonsnedsettelser 

 

 

Andre del av utredningen innheolder grunnlaget for utvalgets arbeid. 

 

Tredje del handler om selve gjennomføringen av valget. 

 

Fjerde del diskuterer regler for godkjenning og klage, omvalg og beredskapshjemmel, samt økonomiske og 

administrative konsekvenser av forslagene. 

 

Femte del innholder utvalgets til ny valglov med merknader. Utvalget har også utarbeidet forslag til endringer i 

Grunnloven, som følge av ulike forslag i utredningen. 

 

For ytterligere informasjon og opplysninger om forslagene til endringer, vises det til vedlagte høringsdokument. 

 

Til slutt kan det opplyses om at regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny valglov for Stortinget 

innen utgangen av 2022. Ny valglov og ny valgordning ved stortingsvalg vil gjelde fra stortingsvaglet 2025. Det 

er imidlertid mulig at enkelte av utvalgets forslag kan tre i kraft før kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 
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STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar fastsettingen av valgdagen, mandag 13.september 2021 for stortings- og 

sametingsvalget til etterretning.  

 

Kommunestyret vedtar at det avholdes valgting også søndag 12.september 2021 ved stemmekretsene 

Sistranda og Øyrekka. 

 

Kommunestyret vedtar at valglokalene stenger kl.20.00 for stemmekretsene på fast-Frøya og kl.18.00 i 

Øyrekka stemmekrets. 

 

 

Vedlegg: 

 

20/1729-1 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 03.august 2020 orientert om at valgdagen for 

stortings- og sametingsvalget 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021.  

Dette er vedtatt i statsråd 6.mars 2020. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme om det skal avholdes valg at på ett eller flere steder i kommunen også 

søndag 12.september 2021, jr. valgloven §9-2(2) 

 

Ved siste stortings- og sametingsvalg hadde Frøya kommune to-dagersvalg i valgkretsene Sistranda og Øyrekka. 

 

Valgdeltakelse var fordelt som følger: 

 

Stemmekrets  Søndag Mandag Tot. antall 

 

Sistranda 65  321  386  

 

Øyrekka  58  46  108 

 

Dette inkluderer ikke tidlig/forhåndsstemmer 

 

Ut fra statistikken over ser man at 123 personer stemte på valgting søndag i Frøya kommune. 
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Om kommunen skal ha to-dagersvalg ved noen av valgkretsene må dette beslutte senest samtidig med budsjettet 

for det året valget skal holdes, jf. Valgloven §9-3 (2). 

 

Stemmegivingen mandag må ikke foregå senere enn kl.21.00. 

 

  

Vurdering: 

 

Erfaringen fra de siste valgene som er avholdt i Frøya kommune er at både Sistranda stemmekrets og Øyrekka 

stemmekrets har en god del velgere som avgir sin stemme på søndag.  

I Øyrekka stemmekrets er det flere som avgir stemme på valgting søndag enn på valgting mandag. 

 

Kommunedirektøren vurderer det slik at to-dagersvalg ved Sistranda stemmekrets og Øyrekka stemmekrets bør 

videreføres. 

 

Tilbakemeldingen er at det er noen yrkesgrupper og studenter som er hjemme i Frøya kommune på i helg om som 

da benytter seg at valgting søndag og som ikke har mulighet til å avgi stemme på valgting mandag. 

 

Velgerne har uansett mulighet til å avgi tidlig/forhåndsstemme allerede fra 01.juli 2021. 

 

Når det gjelder tid og sted for forhåndsstemming og valgdagen, blir dette fremmet som i egen sak til valgstyret 

senere. 

 

Kommunen bør vedta stengetid for valglokalene på valgdagen(e) senest samtidig som budsjettet for valgårets 

legges.  

Det kan ikke være lengre åpningstid enn kl.21.00 på valgdagen. Kommunen kan selv vedta en tidligere stengetid. 

Ved tidligere valg har Frøya kommune hatt åpne valglokaler til kl.20.00 på fast-Frøya og til kl.18.00 i Øyrekka. 

Kortere åpningstid i Øyrekka stemmekrets begrunnes i at valgmateriellet må fraktes med bår/ferje til 

Herredshuset. 

Kommunedirektøren foreslår å opprettholde tidligere valgs åpningstider da det er erfaringsmessig er få personer 

som avgir stemme allerede når klokken nærmer seg 20.00. 

Kommunedirektøren fremmer forslag om at det avholdes to-dagersvalg i Sistranda og Øyrekka stemmekretser og 

at stengetidene for valglokalene på valgdagen er kl.20.00 for stemmekretsene på fast-Frøya og kl.18.00 i Øyrekka 

stemmekrets. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Valg over to dager medfører økte kostnader til valggjennomføringen. Det påløper mer i blant annet 

møtegodtgjørelse, bespisning, leie av lokaler m.m. 

Det er tatt høyde for to-dagersvalg i kommunedirektørens forslag til budsjett for valggjennomføring av valget 

2021. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - GEORG SKATVOLD HANDELSHUS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

• Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Georg Skatvold Handelshus for utvikling av butikk/ 

museumsdrift 

• Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 

tidsfristen kan tilbudet falle bort  

• Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre 

at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å 

varsle kommunen om slike forhold  

• Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 

tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, 

forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

• 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales 

når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget 

 

 

Vedlegg: 

 

• Søknad fra Georg Skatvold Handelshus 

• Tegninger rehabilitering 

• Tilbud fra underleverandører 

 

Saksopplysninger:   

 

Etter å ha gått i mange år og sett på at butikken har forfalt mer og mer så har de nå bestemt seg for at de må gjøre 

noe. Etter mye fundering så har de nå ønsker om å restaurere bygget og få i stand et lite handelshus med utsalg av 

hjemlaga ting og med enkel og god mat med “lang” holdbarhet. Damene på øya ivrer etter å se sine 

egenproduserte labber og andre kreasjoner bli utstilt på butikken. Er det andre kreative sjeler rundt omkring som 

ønsker å stille ut / selge sine varer, er de også lydhøre for det. De pålanlegger kurskvelder i kransebinding / 

blomsterbinding og maling på lerret (motivene er rett utenfor døra). Temakvelder med visesang, bok-kvelder med 

høytlesing, dele bokinteresser, historiefortellinger. De skal ha jul på bua, påskeaktiviteter, strikkekafe, kvelder 

med quiz, brettspill og kort m.m. Butikken skal pyntes til jul slik det var på 60-70 tallet. Servering av gløgg, 

pepperkaker og julefortellinger som det var i “gamle” dager. Og ikke minst “lys” i de gamle butikkvinduene 

igjen.  

De ønsker også at butikken skal bli et møtested for flere generasjoner, og i «lygarkroken» serveres mang en 

historie. De ønsker på sikt å ha en utleieleilighet i øvre etasje. 

 

Butikken skap primært selge interiørvarer som båtfolket / hyttefolket og ikke minst de som bor her kan ha nytte 

av. Samarbeid med lokalmatprodusenter i øyregionen. Dalpro, Garnvik, Hurran, Frøya Bryggeri, m.fl. Samarbeid 

med lokale skysskarer som Øyrib og Ansnes Brygger. Salg av skinn fra villsau som går hele året på øyene rundt 

Bogøya. Salg av honning, tørrfisk og seilaks mm. Samarbeidsavtaler er noe de er i gang med. Salg av bøker 
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(historiebøker) / kunsttrykk / foto som lokale aktører bidrar med. Utstilling av kunst, bilder, foto, håndverk av 

lokale kunstnere (Astrid Reppe m.fl.)  

De vil bygge opp et butikkmuseum, da varer fra “gammelbutikken” er tatt godt vare på og disse vil nå komme til 

heder og ære igjen. Alt fra skomaker utstyr, fiskeredskaper, sytråd/sneller, norgesglass, parafinlamper, skotøy, 

leker og julepynt mm.  

 

Det gamle postkontoret ligger i 2. etg. Det vil bli en attraksjon. Komme hit for å se gamle brev, regnskapsbøker 

og gamle “borgningsbøker” som sier mye om kysthistorien og om handelsstedene som ble benyttet som banker. 

Lån ble gitt til båter, hus og hjem. Den første Svanhaug Elise ble utrustet av handelshuset Skatvold (1953). De 

skal lage egne postkort som stemples på det gamle postkontoret, og kontoret skal bevares i sin helhet.  

 
De som kommer i land blir møtt av synet av butikken i det de legger til med hurtigbåt/ferge og fritidsbåter. De 

ønsker at de blir møtt med en opplevelse av å komme tilbake til 1930 årene. Da får de fortellinger om hvordan 

det var i øyriket på denne tiden og fram til i dag. Varer fra da butikken var i drift vil fortsatt være her og Goggen 

vil kunne fortelle om hvordan det gamle handelsstedet var.  

Bogøya var på denne tiden hovedstaden i Mausundværet og hadde handelsretten fram til 1950. Det er viktig å 

kunne fortelle denne historien før den går i glemmeboken. Dette er en kulturarv som de vil gjøre tilgjengelig før 

den går tapt.  

 

Supen Pøbb er nærmeste nabo til butikken. De ønsker å samarbeide med puben og dra lasset sammen med Torleif 

Skatvold. Puben er allerede i dag en stor attraksjon og trekker masse besøkende til Bogøya. De tror at butikken 

kan være et utmerket supplement til den allerede populære puben og vil samkjøre ulike arrangementer med 

puben. 

 

I sommer ble det gjort en del kartleggingsarbeid av bygningen og resultatet av det ble at de måtte sikre bygningen 

slik at den ikke skulle rase sammen.  

 

De har etablert en side på Facebook og den har allerede over 1200 følgere. Det er kommet inn pengegaver til 

prosjektet og det er rørende å oppleve så mye engasjement for handelshuset.  

Bogøya er et unikt øysamfunn med ramsalt kystkultur. Dette ønsker de å bevare og gjøre tilgjengelig for 

alle som måtte ønske det og ikke minst etterkommerne.  

 

Aktiviteter 

 

Aktivitet 1: Arkitekttegnet løsning som er utarbeidet av arkitekt Øyvind Dreier.  

Aktivitet 2: Byggesøknad til Frøya Kommune.  

Aktivitet 3: Innhente tilbud fra lokale håndverkere.  

Aktivitet 4: Sende søknad til kommunalt næringsfond.  

Aktivitet 5: Utvendig ombygging av butikken. Det blir et møysommelig arbeid etter bilder som finnes av 

butikken fra 1930. Utskifting av panel, dører og vinduer. Nytt tak og etterisolering. Oppretting av bygningen som 

er nedsunket og står i fare for å falle sammen.  

Aktivitet 6: Innvendig ombygging av butikken. Utformes etter mal av gammelbutikken slik den fremsto i 1930. 

Butikken må tilfredsstille dagens standard og krav til enkel drift. Nye disker og hyller skal fremstå som gamle. 

Det er viktig at butikken fremstår nostalgisk og gir assossiasjoner til en svunnen tid. Lokal snekker fra Mausund 

som har lang erfaring fra tilsvarende bygg som Supen Pøbb og Terna Pub.  

Aktivitet 7: Vurdere og sette i gang markedsføringskanaler, digitale plattformer og brosjyre-materiell. Bruk av 

nettverket i øyriket både i privat regi, næringsliv og kulturlivet i kommunen. Opprette egen instagram-konto / 

facebook-konto for markedsføring av aktiviteter o.l.  

Aktivitet 8: Planlegge åpning. Invitasjoner, aktiviteter mm. Utføres av egen arrangements-kommite. 

 

Økonomi 

 

Det er av svært stor betydning for prosjektet at de mottar midler fra Frøya kommunes næringsfond, slik at de kan 

gjenskape en bit av den viktige kystkulturen og miljøet på kysten.  

De søker næringsfondet om støtte til materialer til rehabiliteringen av bygningsmassen, håndverkere og 

utsmykking av butikken og museet. Målet er å kunne åpne butikken og ta imot besøkende på kaia på Bogøya 17. 

mai 2021 og invitere til en festdag.  
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Investeringer/ Kostnader   Finansiering   

Sikring av bygning 200 000 Egenkapital/ lån 110 000 

Materialer til rehabilitering 600 000 Lån fra G Skatvold inkl gaver 1 200 000 

Transport av materialer 60 000 Frøya næringsfond 400 000 

Rørlegger/ snekkere 400 000 Egeninnsats 597 450 

Elektriker 200 000     

Iteriør/ Utsmykking 250 000     

Egeninnsats, timer 597 450     

  2 307 450   2 307 450 

 

Det søkes om et tilskudd på 400.000 kr fra kommunalt næringsfond. 

 

De vet at retningslinjene for næringsfondet har satt et maksimalt tilskudd på 200.000 kr, men har forhåpning om 

at kommunen kan bevilge 400.000 kr til prosjektet. 

  

Driftsbudsjett 2021-2023 

 

  2021 2022 2023 

Inntekter 105 000 210 000 280 000 

Kostnader 207 000 208 000 262 000 

Resultat -102 000 2 000 18 000 

 

Samarbeidspartnere 

 

De planlegger samarbeid med flere aktører: 

 

• Ervik Blikk  

• Supen Pøbb  

• Dalpro  

• Frøya Bryggeri  

• Såpeheksa  

• Hurran Gård  

• Helenes Boutiqe på Hitra  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at prosjektet oppfyller krav til satsningsområder i næringsfondet: 

 

• Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 

I strategisk næringsplan for Frøya kommune, er det satt som mål å satse på Øyrekka og næringsaktivitet i 

øyrekka. Kommunedirektøren ser at prosjektet vil skape arbeidsplasser og forutsetninger for at flere ønsker å 

flytte tilbake og bosette seg på Bogøya. Videre vil prosjektet bidra til en ny turistattraksjon. Det vil bli et tilskudd 

til opplevelsesnæringen. Vedtektene gir ikke mulighet til å gi tilskudd over 200.000 kr. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

• Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Georg Skatvold Handelshus for for utvikling av butikk/ 

museumsdrift 

• Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond 
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• Standardvillkår legges inn i forslag til vedtak 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - TROND IVERSEN AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

• Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Trond Iversen AS for investering i båt og kvote 

• Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 

tidsfristen kan tilbudet falle bort  

• Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre 

at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å 

varsle kommunen om slike forhold  

• Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 

tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, 

forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

• 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales 

når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget 

 

Vedlegg: 

 

• Søknad fra Trond Iversen AS 

 

Saksopplysninger:   

 

Trond Iversen AS driver kystfiske med 2 fartøy og har hjemmehavn i Sætervågen fiskerihavn på Dyrøya. 

Rederiet sysselsetter pr i dag 3,5 årsverk + en lærling og har en årlig omsetning er  11-12 mill kr. 

 

Fiskerinæringen rammevilkår er stadig i endring og det er viktig å sikre seg riktig kvotegrunnlag og 

driftsgrunnlag til en hver tid. Et solid driftsgrunnlag er viktig for lokale arbeidsplasser, lærlingeplasser og råstoff 

til lokale fiskemottak her på Frøya. De håper og tror at deres aktivitet også kan bidra til rekrutering til fiskeryrket. 

 

Rederiet har et godt samarbeid med Guri Kunna videregående skole og tilbyr praksisplass for elever fra fiske og 

fangst. 

 

Det har åpnet seg en mulighet for å kjøpe et fartøy med kvote lokalt på Frøya. For selskapet er dette en stor 

innvestering, men også en god mulighet til å få et forbedret driftsopplegg. De vil bytte ut deres minste båt med 

dette fartøyet, som er større og har et godt kvotegrunnlag. 

 

Det er også av stor betydning at denne kvoten ikke blir solgt ut av Frøya kommune men forblir lokalt med 

mulighet for lokale arbeidsplasser og styrket driftsgrunnlag for Trond Iversen AS. 

 

Investeringen gir dem muligheten til å drifte to 50 fots garnbåter og gir kvotegrunnlag som krever helårsdrift av 

begge fartøyene. Dette åpner trolig for totalt 4 årsverk og 2 lærlingeplasser ut fra deres fremtidige driftsplan. 
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Økonomi 

 

Investeringen er på 20 millioner kr  og de søker det kommunale næringsfondet om et tilskudd på 500.000,- kr for 

å styrke egenkapitalen i investeringen. 

 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren mener at prosjektet oppfyller krav til satsningsområder i næringsfondet: 

 

• Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

• Tiltak som berører ungdomsarbeidsplasser 

• Tiltak som styrker fiskere 

 

Kommunedirektøren er positiv til at det satses på tradisjonelt fiskeri. I følge vedtektene til kommunalt 

næringsfond, er maksimalt tilskudd fastsatt til 200.000 kr. Kommunedirektøren ser ingenting som tilsier at 

tilskuddsbeløpet skal økes, jfr. omsøkt beløp. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

• Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Trond Iversen AS for investering i båt og kvote 

• Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond 

• Standardvillkår legges inn i forslag til vedtak 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - HAMMERVIK SERVICE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

• Det tildeles et tilskudd på 87.500 kr til Hammarvik Service for investering i minigraver 

• Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 

tidsfristen kan tilbudet falle bort  

• Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre 

at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å 

varsle kommunen om slike forhold  

• Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 

tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, 

forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

• 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales 

når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget 

 

 

Vedlegg: 

 

• Søknad fra Hammarvik Service 

• Tilbud på minigraver 

 

Saksopplysninger:   

 

Markus Hammervik Nilssen er 21 år og har etablert et enkeltmannsforetak – Hammarvik Service. Han planlegger 

å komme i gang våren 2021 med sin virksomhet. Han starter med å investere i en minigraver og har planer om å 

utvile virksomheten suksessivt.  

Han ser store muligheter i utleie av utstyr, men også å kunne gjennomføre oppdrag for Frøyas befolkning. Han 

skal utføre større hagearbeid for de som har behov for det. 

Han har planlagt å starte eget firma i ei god stund, men utfordringen har vært kapital. Han har nå opparbeidet seg 

en viss erfaring og har sparte midler.  

Enkeltmannsforetaket har nettopp blitt startet opp, heter Hammervik Service og har org nr: 825 622 942.  

Nå har han kommet over en minigraver til hyggelig pris. Derfor ønsker han å ta investeringen allerede nå. Han 

går til innkjøp av en minigraver - Volvo ecr25d  - med en pris på  250.000 kr. 
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Økonomi 

 

Investeringen, basert på tilbud fra leverandør: 

 

Minigraver 250 000 

    

Finansiering   

Kommunalt næringsfond 87 500 

Egen finansiering 162 500 

Totalt 250 000 

 

Det søkes om et tilskudd på 87.500 kr fra kommunalt næringsfond. 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren mener at prosjektet oppfyller krav til satsningsområder i næringsfondet: 

 

• Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

• Tiltak som berører ungdomsarbeidsplasser 

 

Kommunedirektøren er positiv til at unge mennesker satser på egen virksomhet og på områder som dekker nye 

behov. Dette er en virksomhet som kan ha et stort potensial.  

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

• Det tildeles et tilskudd på 87.500 kr til Hammarvik Service for investering i minigraver 

• Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond 

• Standardvillkår legges inn i forslag til vedtak 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 87.500 finansieres over Kommunalt Næringsfond 
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SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITSK UTVALG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rita- Elin Hovde gis permisjon fra sitt verv i Frøya eldre- og brukerråd i 6 mnd fra kommunestyrets 

vedtak. 

 

Rigmor Mathisen velges som settemedlem i permisjonsperioden. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Hovde er i en prosess der hun nå skal få prøve ut nye høreapparater og søker om permisjon fra sitt verv i 

prøveperioden.  

 

Kl.§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan 

kommunestyret selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal 

rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

 

Rigmor Mathisen er første vararepresentan for brukerrepresentantene og velges som settemedlem i 

permisjonsperioden. 

 

Vurdering: 

 

Rita-Elin Hovde gis permisjon i 6 mnd fra kommunestyrets vedtak. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ARILD MARGIDO JOHANSEN 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arild Margido Johansen invilges fritak fra sine politiske verv i Frøya kommune for inneværende periode. 

 

Som nytt 4. varamedlem for Pensjonistpartiet i kommunestyret velges: 

Som nytt 3. varamedlem i Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur velges: 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

 

Saksopplysninger:   

 

Da Johansen er 2. varamedlem for Pensjonistpartiet (Pp) i Kommunestyret, må det velges nytt 4. varamedlem. 

Dragsnes og Halvorsen rykker automatisk opp til 2. og 3. plass. 

Da Johansen også er 2. varamedlem for Pp i Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur, må det 

velges nytt 3. varamedlem. Halvorsen rykker automatisk opp til  

2. plass.  

 

Vurdering: 

 

Arild Margido Johansen invilges fritak fra sin politiske verv i Frøya kommune. 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2241    
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.09.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 15.09.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 15.09.20 

 

 

 

 

 



























 

 

SAKSFRAMLEGG 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Avkastningsrapport Frøya kommune august 2020 

Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien 

 

 

 

 



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2019 - 31.08.2020



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 0.23 0.25 -0.03 2.67 3.17 -0.50 360 937 4 118 820 158 703 969 100.0 100 -

Aksjer 1.93 3.08 -1.15 -1.83 0.31 -2.14 784 687 -773 385 41 515 398 26.2 25 5-35 OK
Norske Aksjer 3.68 4.00 -0.31 -9.74 -7.75 -1.99 461 691 -1 401 294 12 991 755 31.3 35 20-50 OK
Globale Aksjer 1.15 2.58 -1.44 2.25 4.46 -2.21 322 996 627 910 28 523 643 68.7 65 50-80 OK

Obligasjoner -0.36 -0.69 0.33 4.38 3.85 0.53 -423 751 4 890 107 116 443 826 73.4 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.20 -0.42 0.61 4.96 3.67 1.29 89 912 2 181 768 46 193 769 39.7 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner -0.73 -0.87 0.14 4.01 3.96 0.05 -513 662 2 708 339 70 250 056 60.3 60 45-75 OK

Kontanter 0 2 098 744 745 0.5 0 -
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Totalportefølje
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 1.93 3.08 -1.15 -1.83 0.31 -2.14 41 515 398 26.2

Norske Aksjer 3.68 4.00 -0.31 -9.74 -7.75 -1.99 12 991 755 31.3 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 4.23 4.21 0.02 -11.20 -6.33 -4.87 3 245 351 25.0 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 2.26 4.21 -1.95 -12.14 -6.33 -5.82 3 400 546 26.2 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 4.19 4.00 0.19 -7.60 -7.75 0.15 6 345 858 48.9 OSEBX

Globale Aksjer 1.15 2.58 -1.44 2.25 4.46 -2.21 28 523 643 68.7 MSCI AC World
AB Global Core Equity RX 08.12.2015 0.03 2.58 -2.55 -0.93 4.46 -5.39 4 676 059 16.4 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 2.17 2.58 -0.42 10.71 4.46 6.25 2 639 597 9.3 MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 5.97 5.97 0.00 1.39 1.03 0.37 4 254 604 14.9 MSCI World Hdg NOK
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 1.42 2.58 -1.16 4.45 4.46 -0.01 4 820 955 16.9 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 -1.06 3.12 -4.19 -6.31 5.05 -11.36 6 418 695 22.5 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class L 07.07.2020 2.02 2.58 -0.56 1.68 1.35 0.34 3 805 011 13.3 MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 -2.44 -1.20 -1.24 -1.44 0.18 -1.61 1 908 721 6.7 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  -9.7% (-2.0%)

Globale Aksjer:  2.3% (-2.2%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner -0.36 -0.69 0.33 4.38 3.85 0.53 116 443 826 73.4

Norske Obligasjoner 0.20 -0.42 0.61 4.96 3.67 1.29 46 193 769 39.7 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 0.04 -0.11 0.15 4.38 4.97 -0.58 11 341 683 24.6 NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A 12.10.2010 0.24 -0.11 0.35 6.00 4.97 1.03 15 369 597 33.3 NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E 03.12.2015 0.25 -0.11 0.36 4.48 4.97 -0.48 19 482 490 42.2 NBP Regular Market 123D3

Globale Obligasjoner -0.73 -0.87 0.14 4.01 3.96 0.05 70 250 056 60.3 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 -1.45 -0.73 -0.72 4.65 4.21 0.44 16 873 589 24.0 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Loomis Sayles Sust Global Corp NOK 12.02.2019 -0.47 -0.73 0.26 4.15 4.21 -0.06 11 252 650 16.0 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 0.21 0.00 0.21 1.01 1.82 -0.81 16 046 975 22.8 BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 -0.93 -0.87 -0.06 5.46 3.96 1.51 26 076 843 37.1 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  5.0% (1.3%)

Globale Obligasjoner:  4.0% (0.1%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 740 366 4 379 0 520 238 222 409 2 098 744 745 0.5

Kontanter 740 366 4 379 0 520 238 222 409 2 098 744 745 100.0
Klientkonto NOK DNB 740 366 4 379 0 520 238 222 409 2 098 744 745 NOK 1.00 744 745 100.0
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Kommunal- og moderniseringsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien  

Stortings- og sametingsvalget i 2021 skal holdes 13. september, og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med å forberede gjennomføringen av 

valget. Ifølge helsemyndighetene kan covid-19-pandemien vare i flere år, og vi må derfor 

være forberedt på at viruset kan blusse opp nasjonalt og lokalt, før og under valget. Dette vil 

bety at valggjennomføringen vil kunne bli mer krevende enn normalt.  

 

Departementet har nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for å forberede smitteverntiltak 

knyttet til valggjennomføringen i 2021. Arbeidsgruppen har både valgfaglig og helsefaglig 

kompetanse, og består av medlemmer fra Oslo kommune, Viken fylkeskommune, 

Valgdirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Folkehelseinstituttet og 

Utenriksdepartementet. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid før sommeren, og skal innen 

utgangen av 2020 kartlegge hvordan en vedvarende epidemi vil påvirke 

valggjennomføringen, og hvordan vi best kan løse utfordringene det fører med seg. 

 

Departementet har også kontakt med valgmyndighetene i andre land om mulige tiltak og 

følger med på erfaringene internasjonalt. Sammenlignet med flere andre land har Norge en 

lang forhåndsstemmeperiode som gjør det mulig å gjennomføre valg på en trygg måte, også 

dersom det oppstår lokale og nasjonale smitteutbrudd. Vi har også tid til å forberede oss på 

en god måte.  

 

På bakgrunn av dette er jeg optimistisk med tanke på gjennomføringen av stortingsvalget 

2021. Jeg er trygg på at kommunene har mye kompetanse om både valg og smittevern, og 

kjenner sine lokale forhold godt. Det er viktig at hver enkelt kommune forbereder seg på å 

kunne gjennomføre stortingsvalget, uavhengig av dagens smittenivå i kommunen. 

 

Valgstyrene  

Fylkesvalgstyrene  

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/2713-18  

Dato 

27. august 2020 

 



 

 

Side 2 
 

Når arbeidsgruppen kommer med sine vurderinger, vil departementet sende ut mer 

informasjon til kommunene. Men kommunene må allerede nå begynne å tenke på hvordan 

de dimensjonerer valggjennomføringen i sin kommune, både med tanke på hvor store 

stemmekretsene bør være, hvilke lokaler som kan være egnet og om kommunen skal ha 

todagers valg. I tillegg må kommunene ta høyde for at det kan være nødvendig med 

smitteverntiltak i lokalene og økt bemanning.  

 

Den enkelte kommune har nå god tid til å planlegge gjennomføringen av stortingsvalget. Jeg 

har stor tro på at både departementet, direktoratet og den enkelte kommune vil bidra til å 

legge til rette for en god og tillitvekkende valggjennomføring også ved stortings- og 

sametingsvalget i 2021. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Nikolai Astrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPI:  

Sametinget  

Valgdirektoratet  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 20/1916    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRØYA IDRETTSLAG - SØKNAD ANGÅENDE GOLAN IDRETTSPLASS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune reforhandler leieavtalen med Frøya IL, avtalen gjelder i 30 år fra 

1.1.2021 med mulighet for reforhandling senest tre år før avtalens utløp. 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå ny avtale med Frøya IL. 

3. Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil 1 million 

kroner, midlene kan søkes utbetalt når godkjent spillemiddelsøknad foreligger 

 

 

Vedlegg: 

 

-Henvendelse fra Frøya IL 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya IL er i ferd med å rehabilitere Golan idrettsplass og første byggetrinn er 

kostnadsberegnet til 4 millioner kroner. I første omgang er det selve banen og gjerde rundt 

som skal oppgraderes og bygges. Senere planlegges det å sette opp lysmaster og bygge et 

klubbhus. Når det gjelder første byggetrinn hevder Frøya IL at de kan få spillemidler med 

inntil 1 million kroner. Da det er lange restanser på spillemidler i Trøndelag søker Frøya IL 

kommunen om en forskuttering av disse midlene under forutsetning av at søknaden 

godkjennes. I søknaden framkommer det at restansetiden på utbetaling av godkjente 

spillemidler er inntil 4 år. 

Frøya IL har i dag en leieavtale med Frøya kommune som ble signert 29.08.2017 og har en 

varighet på 30 år. For å komme inn under reglene for tildeling av spillemidler må idrettslaget 

ha en avtale som har 30 års varighet fra søkertidspunktet. Derfor ønsker Frøya IL at 

kommunen vurderer to alternativer. 



1. Frøya kommune overdrar eiendommen til Frøya IL fra 1.10.2020 med en klausul om 

at hvis idrettslaget opphører eller avslutter sin aktivitet ved anlegget går 

eiendommen tilbake til Frøya kommune. 

2. Frøya kommune forlenger leieavtalen for Golan idrettsplass så den får 30 års 

varighet fra og med 1.1.2021. 

 

Årsaken til at Frøya IL ønsker å overta eiendommen er at laget gjør et betydelig løft rundt 

anlegget og investerer betydelige midler for en frivillig organisasjon. Å overta anlegget er 

Frøya IL sitt primære ønske. 

Frøya sier videre at de ser det som en risiko at de har en leieavtale med kommunen der 

oppsigelsestiden kun er 12 måneder. 

Frøya IL er videre opptatt av at de kan risikere at avtalen sies opp etter 30 år når laget har 

investert flere millioner i anlegget. 

Frøya IL opplyser videre at adkomsten til øvre parkeringsplass må flyttes grunnet krav til 

sikkerhetssoner. Laget ønsker at kommunen sørger for nødvendige tillatelser til dette og 

samtidig gjennomfører nabovarsler sammen med lagets entreprenør.  

Frøya IL sier at Golan er en av få gressbaner som er i aktiv bruk i Trøndelag da de fleste nå 

bygger anlegg med kunstgress. Av miljøhensyn ønsker laget å satse på naturgress. 

Ved å rehabilitere gressbanen på Golan hevder Frøya IL at vi får et komplett anlegg på 

Sistranda, flere besøkende mener det er perfekt å ha tilgang til innendørs kunstgress i Frøya 

Storhall samt en naturgressbane like ved.  

Fotballaktiviteten er stigende på Frøya hevder laget og da spesielt på jentesiden. Dette 

krever større plass og pr. i dag har ikke hallen kapasitet for gjennomføring av treninger og 

kamper, da vil en utendørs naturgressbane være et nødvendig supplement. 

Dagens bane har store ujevnheter og hull så en rehabilitering er nødvendig om banen skal 

tilfredsstille kravene til gjennomføring av kamper og treninger. 

Frøya IL tilvbyr seg å presentere sine planer for anlegget og har planer om at banen skal 

være klar til bruk høsten 2021. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren ser meget positivt på Frøya IL sine planer for rehabilitering og 

oppgradering av Golan Idrettspark. Spesielt gledelig er det at laget tar miljøhensyn og satser 

på naturgress i en tid der miljøforurensningene fra kunstgressanlegg har fått større og 

større fokus.  

Kommunedirektøren ser utfordringene i lange restanser på innvilgede spillemidler og er 

positiv til at Frøya IL innvilges et forskudd på kr. 1 000 000, forutsetningen er som Frøya IL 



selv sier i sin henvendelse «forskuttering er selvfølgelig aktuell bare om vi får tildelt 

spillemidler». 

Kommunedirektøren har vurdert alternativene overdragelse eller leieavtale. På bakgrunn av 

at kommunesentret er under rask utvikling faller anbefalingen på en leieavtale på 30 år med 

en rett til reforhandling tre år før den nye kontrakten går ut. 

Frøya kommune er opptatt av å beholde områder med stor offentlig interesse i sitt eie og 

ønsker derfor at Golan fortsatt forblir et kommunalt område. Men Frøya kommune ser at 

sjansen for at området i overskuelig framtid blir brukt til idrettsformål er stor og har derfor 

ingenting i mot å skrive en langsiktig leieavtale. 

Når det gjelder spørsmålet om nabovarsel og flytting av adkomst til parkeringsplass mener 

kommunedirektøren på at dette må løses av Frøya IL og entreprenøren må løse dette i 

fellesskap etter de retningslinjer og prosedyrer som gjelder for denne type saker.  

Planene for oppgradering av Golan er spennende og ambisiøse og kommunedirektøren har 

stor tro på at dette vil bli et anlegg både for idretten og skolene på Frøya. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Henvendelse til Frøya kommune angående Golan idrettsplass 

 

Frøya Idrettslag har nå planer om å starte rehabiliteringen av Golan idrettsplass her på 

Sistranda. Selve oppstarten av arbeidet er planlagt startet opp i løpet av oktober måned i 

2020. 

Anslått ferdigstillelse av byggetrinn av prosjektet er sommeren 2021. 

Byggetrinn 1 har en totalkostnad på ca. 4 millioner kroner ink.mva. 

I forbindelse med dette prosjektet har vi delt inn byggetrinnene i 1, 2 og 3 hvor selve banen 

og gjerdet i rundt, ballfangernett og tribuner er med i byggetrinn 1.  

I byggetrinn 2 og 3 er lysmaster og klubbhus de største delene av prosjektet. 

I følge reglementet rundt spillemidler kan vårt prosjekt ha mulighet til å få inntil kr. 1 million. 

Dette er midler vi henvender oss til kommunen på om de kan forskuttere (hvis vi får innvilget 

dette). 

 

Forskuttering tippemidler og eie/leie Golan 

Grunnen til at vi ønsker en evt forskuttering er at vi har fått opplyst at det kan ta opptil 4 år 

etter at positiv tildeling av spillemidler er innvilget til faktisk pengene blir utbetalt. 

En slik forskuttering er selvfølgelig aktuell bare om vi får tildelt spillemidler. 

Frøya Idrettslag har i dag en leieavtale som gjelder deler av kommunens eiendom gnr. 21 

bnr.28, Golan gressbane. Denne gjelder i 30 år fra den er signert. Dato den er signert er 

29.08.17.  

Frøya Idrettslag har to spørsmål vi ønsker at Frøya kommune vurderer: 

1. Frøya kommune overdrar eiendommen til Frøya Idrettslag fra 01.10.2020 med en 

klausul om at hvis idrettslaget opphører eller avslutter sin aktivitet ved anlegget, så 

går eiendommen tilbake til Frøya kommune 

2. Frøya kommune forlenger leieavtalen for Golan Idrettsplass med 30 år fra 01.01.21. 



Årsaken til at Frøya Idrettslag ønsker å overta eiendommen er at vi nå gjør et betydelig løft 

rundt anlegget og investerer vesentlige midler for en frivillig organisasjon å være. 

Frøya IL ser det som en risiko at vi bare har en leieavtale med kommunen med 12 måneders 

oppsigelsestid. 

Hvis en slik overdragelse av eiendom ikke er ønskelig for kommunen, sier reglementet rundt 

tildeling av spillemidler at vi må ha en leieavtale på minimum 30 år. Dette ser vi som det nest 

beste alternativet. 

 

Hva tenker kommunen om utløp av leiekontrakt? 

Hvis Frøya kommune ikke vil overdra eiendommen til Frøya Idrettslag, hva tenker da 

kommunen om hva som vil skje ved leiekontraktens utløp? 

Vi investerer nå 4 millioner kroner i løpet av 1 år, kanskje også enda mer (lysmastene har en 

pris på ca. 1 million kroner). I løpet av 30 år vil idrettslaget nok måtte investere betydelige 

beløp for å holde anlegget i bra stand. Vil idrettslaget risikere at man mister muligheten til å 

bruke anlegget etter 30 år er godt? Vil investeringene vi gjør være forgjeves? 

 

Kommunens bruk av anlegget 

I dagens leieavtale med kommunen står det klart og tydelig at vi lar andre lag og 

organisasjoner bruke anlegget vederlagsfritt samt at skoler og barnehager kan bruke 

anlegget på dagtid. Det er viktig for Frøya Idrettslag at anlegget blir brukt og at det 

tilgjengelig for allmennheten. Vi ser i dag at skolene på Sistranda bruker banen slik den 

foreligger i dag også samt barnehagene også er på tur i området. Dette ser vi bare er positivt 

og er noe vi fortsatt vil skal gjelde. 

 

Flytting av vei/adkomst til øvre parkeringsplass Frøya Storhall 

Vår entreprenør har foretatt målinger og for at vi skal kunne utvide banen slik at den 

tilfredsstiller alle krav til sikkerhetssoner o.l. er adkomsten/veien til den øvre 

parkeringsplassen ved Frøya Storhall nødt til å flyttes. Dette har vår entreprenør lagt inn i 

vårt prosjekt, men dette ligger utenfor det vi har i vår leieavtale med kommunen. 

Spørsmålet vårt er da, hvem søker om flytting av vei og gjennomfører nabovarsling? Vi ser 

det naturlig at det er Frøya kommune som gjør dette. 

 

Utarbeidelse av diverse søknader 

Frøya Idrettslag er et stort idrettslag med i dag ca 430 aktive medlemmer. Vi starter nå opp 

med vår femte idrett innad i fleridrettslaget. Dette krever mye innsats av våre medlemmer 



som alle er frivillige. Ingen av våre medlemmer mottar honorar for sitt arbeid innad i 

idrettslaget. 

Vi som idrettslag har da en forespørsel til kommunen om de har personell som kan være 

behjelpelige i prosessen med å utarbeide alle søknader og nabovarsler sammen med vår 

entreprenør. Dette for å en så rask behandling som mulig med tanke på søknader. 

 

Hvorfor rehabilitering av Golan? 

Vi ser nå at Golan er en av veldig få gressbaner som er i aktivt bruk i Trøndelag, sikkert også i 

Norge. De fleste som nå bygger slike anlegg, bygger kunstgressanlegg. Vi mener at 

gressbaner er mer miljøvennlige og at vi allerede har en kunstgressbane inne i Frøya Storhall.  

Ved å rehabilitere Golan gressbane vil dette komplettere anlegget her på Sistranda. Flere 

besøkende lag synes plassering av en innehall kunstgress og en utebane med naturgress er 

en veldig fin kombinasjon. 

I tillegg så øker aktiviteten innenfor fotballen, spesielt da med tanke på den store økningen 

innenfor jentefotballen. Dette betyr flere lag, men krever også mer plass. Ser nå i disse 

koronatider at presset på Frøya Storhall gjør at vi ikke har nok plass til å både gjennomføre 

kamper og treninger innendørs, men er nødt til å også bruke utendørs. 

Ulempen slik banen ligger i dag er at store områder av banen ikke kan brukes da den har 

store ujevnheter og faktisk flere hull.  

 

Videre dialog med Frøya kommune 

Frøya Idrettslag stiller gjerne opp for å presentere våre planer ytterligere hvis dette er 

ønskelig. For vår del er det nå sterkt ønskelig å få startet opp i høst etter endt fotballsesong 

for de minste, slik at banen kan være klar til høstsesongen 2021. 

 

 

På vegne av Frøya Idrettslag 

Frode Larsen 

Leder Frøya IL 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 20/2142    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar tertialrapport for 2.tertial 2020 til orientering 

 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport 2.tertial 2020 

Avkastningsrapport Frøya kommune 2.tertial 2020 

Tertialrapport fra virksomhetene 2.tertial 2020 

 

 

Saksopplysninger:   

Tertialrapporten viser totalt et mindreforbruk på ca. 14 millioner kr pr 2.tertial for hele 

kommunen, inkludert finans.  

 

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 2. tertial på ca. 500 000 i merforbruk, da er 

ikke ekstrainntektene knyttet direkte til Korona-epidemien og tilskudd fra IMDI lagt inn i 

driften. 

 

Merforbruket skyldes i hovedsak: 

 «Prosjekt Rabben» 

 Ressurskrevende bruker PLO  

 Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i 

rammene  

 

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». KF 

(kommunens fellesforbund) har sagt opp dette systemet, og kommunen vil fra 2021 gå over i 

Framsikt som styringsverktøy for kommunens virksomheter.  

 

For skatteinngangen i 2020 er det vanskelig å ha en god prognose, både som en følge av 

Korona-epidemien og saker i nyhetene om at et skattehull er lukket for privatpersoner. 

Potensielt kan dette ha stor påvirkning på kommunens skatteinngang. Pr 2.tertial, har 

kommunen et positivt avvik på ca. 8,7 millioner kr i forhold til budsjettet, dette er inklusive 

inntektsutjevningen pr juli.  



 

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 2,5 millioner kr. Dette skyldes lavere avkastning 

fra kommunen plasseringer som pr. 2.tertial er ca. 2,3 millioner kr lavere enn forventet. Det er 

likevel langt høyere enn kommunedirektøren tidligere har forventet.  

 

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering 

på mål og måloppnåelse.  
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Innledning 
Tertialrapporten viser totalt et mindreforbruk på ca. 14 millioner kr pr 2.tertial for hele kommunen, 

inkludert finans.  

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 2. tertial på ca. 500 000 i merforbruk, da er ikke 

ekstrainntektene knyttet direkte til Korona-epidemien og tilskudd fra IMDI lagt inn i driften. 

Merforbruket skyldes i hovedsak: 

 «Prosjekt Rabben» 

 Ressurskrevende bruker PLO  

 Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i 

rammene  

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». KF (kommunens 

fellesforbund) har sagt opp dette systemet, og kommunen vil fra 2021 gå over i Framsikt som 

styringsverktøy for kommunens virksomheter.  

For skatteinngangen i 2020 er det vanskelig å ha en god prognose, både som en følge av Korona-

epidemien og saker i nyhetene om at et skattehull er lukket for privatpersoner. Potensielt kan dette 

ha stor påvirkning på kommunens skatteinngang. Pr 2.tertial, har kommunen et positivt avvik på ca. 

8,7 millioner kr i forhold til budsjettet, dette er inklusive inntektsutjevningen pr juli.  

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 2,5 millioner kr. Dette skyldes lavere avkastning fra 

kommunen plasseringer som pr. 2.tertial er ca. 2,3 millioner kr lavere enn forventet. Det er likevel 

langt høyere enn kommunedirektøren tidligere har forventet.  

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på 

mål og måloppnåelse.  
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Rammeområdene 
Rammeområde fellestjenester  

 

Ramme fellestjenester har pr 2.tertial et driftsmessig mindreforbruk på ca. 2,3 millioner kr.  

Kommunen har mottatt et tilskudd fra fylkesmannen til «Øya-prosjektet» 1,8 millioner kr. Deler av 

dette skal inn i driften i 2020, og noe skal avsettes til fond til driftsutgifter i 2021. Dette vil bli gjort i 

forbindelse med årsoppgjøret. 

Hvis men ser bort fra tilskuddet i forbindelse med Øya-prosjektet har fellestjenestene ca. 500 000 kr i 

mindreforbruk før korrigering av utgifter knyttet til Korona-epidemien. 

Ekstrautgifter i forbindelse med Korona-epidemien for rammeområdet er på 773 718 kr pr 2.tertial, 

hvorav 216 825 kr ble kompensert ved forrige tertial, 556 893 kr forslås budsjettjustert i forbindelse 

med denne tertialrapporten. 

I forbindelse med etableringen/ leie av Siholmen for brukere som har store utfordringer med rus, har 

dette påført kommunen store ekstrautgifter. Kommunedirektøren har kalt dette Rabben-prosjektet, 

og er en del av kommunens ROP (Rus Og Psykiatri) tjeneste. Ekstrautgiftene er i denne rammen 

kostnadene med bygget og infrastruktur, samt at kommunen ikke pr 2.tertial har greid å utnytte hele 

bygget. De andre utgiftene til prosjektet ligger under ramme Helse og mestring. Kommunedirektøren 

har søkt fylkesmannen om kriseskjønn til å dekke deler av utgiften. Det vil også fremlegges en egen 

politisk sak på dette prosjektet. 

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at område folkevalgte ser ut til å gå med et stort 

underskudd, dette skyldes at de folkevalgte i denne perioden er «dyrere» da kommunen må dekke 

tapt arbeidsfortjeneste til dagens folkevalgte. 

Fraværsrapport 

Ramme Fellestjenester Fraværsrapport 
Egenmelding 1-16 SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total 

0,5 0,1 0,4 6,0 7,1 

 

Sykefraværet er ned fra 8,1 % i 1.tertial 2020 til 7,1% i 2.tertial. Det er økning i korttidsfraværet, og 

en liten nedgang i det totale langtidsfraværet.  

 

  

Navn Budsjett 

Budsjett- 

endring

Budsjett pr 

2.tertial 2020

Regnskap pr 

2.tertial 2020 Avvik Budsjett 2020

Forbruk 

i % Korona

Allerede 

overført ROP

Herav

Sum folkevalgte 3 039 456 -661 3 038 795 3 796 615 -757 820 4 676 450 81 %

Sum kommunedirektør 15 081 381 -1 745 549 13 335 833 9 862 921 3 472 912 21 035 981 47 % 342 536 216 825 132 274

Sum Servicekontoret 9 104 079 164 000 9 268 079 9 687 788 -419 709 14 056 784 69 % 431 182 1 072 148

Sum ramme fellestjenester 27 224 916 -1 582 210 25 642 707 23 347 324 2 295 383 39 769 215 59 % 773 718 -556 893 1 204 422



 
 

2.tertial 2020   side 4 

Rammeområde oppvekst 

 

 

Ramme oppvekst har som vist pr. 2.tertial et merforbruk på totalt 302 591 kr.  

Det gjøres oppmerksom på at oppvekst har inntekter som pr 2.tertial ikke er inntektsført på rammen 

pr 31.08, men vil komme inn i 3.tertial. Disse utgjør totalt ca. kr 1,2 millioner og er knyttet til 

refusjoner fra IMDI i forbindelse med flyktningetjenesten. 

Rammeområdet er kompensert med de øremerkede midlene til oppvekstsektoren kommunen har 

mottatt, kr 974 000 i første tertial. Dette er midler for å dekke kommunens inntektstap i forbindelse 

med Korona-epidemien. I tillegg har rammeområdet merkede merutgifter med 488 418 kr i de første 

8 månedene av året. Kommunaldirektøren foreslår å budsjettjustere dette i forbindelse med denne 

rapporten. 

Skolene og barnehagene har isolert et mindreforbruk i 2.tertal på 745 902 kr.  

Kommunedirektøren opprettet i 2020 et eget ansvarsområde for bemanning tverrfaglig, der 

bemanningen for å ivareta barn med store behov blir kostnadsført. Dette er kostnader knyttet til 

flere enheter. Kommunedirektøren leverer egen sak om dette høsten 2020.  

Fraværsrapport 

Ramme Oppvekst Fraværsrapport 
Egenmelding 1-16 SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total 

1,0 0,3 2,0 7,6 10,8 

 

Sykefraværet er litt opp fra 10% i 1.tertial 2020 til 10,8% i 2.tertial. Langtidsfraværet har en liten 

økning. 

  

Navn Budsjett 

Budsjett- 

endring

Budsjett pr 

2.tertial 2020

Regnskap pr 

2.tertial 2020 Avvik Budsjett 2020

Forbruk 

i % Korona

Allerede 

overført ROP

Herav

Sum flykningetjenesten -565 642 -173 333 -738 975 309 518 -1 048 493 -999 318 -31 %

Admin Oppvekst 16 896 361 1 080 297 17 976 659 16 882 156 1 094 503 26 549 187 64 % 442 694 974 000

Bemanning tverrfaglig 0 0 0 1 454 547 -1 454 547 0

Dyrøy oppvekstssenter 3 890 067 -101 159 3 788 908 3 317 412 471 496 5 894 458 56 % 16 020

Mausund skole/SFO/barnehage 3 280 142 -117 820 3 162 322 3 083 811 78 511 4 908 713 63 % 6 686

Nabeita skole 10 376 773 -58 382 10 318 391 10 432 879 -114 488 16 060 063 65 % 169 327

Nordskag oppvekstssenter 6 667 463 -227 420 6 440 043 6 261 248 178 795 10 030 832 62 % 60 491

Sistranda skole-barneskole 12 375 995 277 237 12 653 232 12 205 064 448 168 19 775 787 62 % 179 380

Frøya ungdomsskole 11 065 134 -134 496 10 930 638 10 944 833 -14 195 16 949 799 65 % 21 586

Sørburøy barne- og ungdomsskole 1 184 911 -66 991 1 117 920 1 211 462 -93 542 1 715 052 71 %

Nesset barnehage 4 462 239 -301 159 4 161 080 4 115 106 45 974 6 508 632 63 % 26 482

Musikk- og kulturskole 2 626 562 -107 333 2 519 229 2 414 002 105 227 3 752 758 64 % 8 446

Sum skole og barnehager 72 825 647 242 774 73 068 422 72 322 520 745 902 112 145 281 64 % 931 112 974 000

Sum ramme oppvekst 72 260 005 69 441 72 329 447 72 632 038 -302 591 111 145 963 65 % 931 112 42 888
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Rammeområde helse og mestring 

 

Rammeområdet Helse og mestring har et merforbruk på ca. 5,2 millioner kr. Av dette kan 1,2 

millioner kr direkte tilføres Korona-epidemien. Kr 443 647 ble kompensert i forbindelse med forrige 

tertialrapport. Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere 766 145 kr til rammen i forbindelse 

med 2.tertial rapporteringen.  

PLO (Pleie og Omsorg) har et merforbruk på 6,3 millioner kr. I forbindelse med budsjettvedtaket for 

2020, ble det vedtatt en sparepakke for Helse og mestring på til sammen ca. 6,7 millioner kr. Denne 

ble jevnt fordelt på de tre virksomhetene på rammeområdet med ca. 2,55 millioner hver. Da 

innsparingstiltakene ble vedtatt i august, sto vi igjen med at PLO skal effektivisere for ca. 280 000 kr, 

resten skal de andre to virksomhetene innen helse ta. 

Budsjettjusteringen for dette vil bli gjennomført i 3.tertial. Dette vil ikke endre totalresultatet for 

rammen, men forklarer en del av avviket hos PLO. 

Virksomheten har i 2020 tatt imot en ressurskrevende bruker i hjemmesykepleien som krever 2 

årsverk ekstra Dette er behandlet politisk, og fått vedtak med forutsetning at dette skulle forøkes løst 

innen rammen. Brukeren vil fra 01.10.20 bli ivaretatt i BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse), og 

kommunedirektøren vil i denne forbindelse fremme en egen sak om dette, der bl.a. de økonomiske 

forholdene vil bli belyst. Det anslås at dette området har medført ca. 1 million i merforbruk kr 

2.tertial.  

Hovedårsaken til øvrig overforbruk er bruk at vikartjenester i BPA tjenesten, samt betaling for 

utskrivningsklare pasienter. 

Merforbruket på NAV skyldes i hovedsak utbetalinger til bidrag livsopphold. 

Merforbruket på Familie og helse ca. 1 million gjelder i hovedsak lønnsmidler i forbindelse med 

kommunalt rusarbeid, 2 ÅV som skal belastes midlene mottatt fra fylkesmannen, ført på ansvar 3000 

Admin Helse. Dette blir budsjettjustert i 3.tertial. I tillegg er barneverntjenesten og 

fellesadministrasjonen i familie og helse som er i minus. Barneverntjenesten pga. bruk av vikarbyrå 

og feilbudsjetterte lønnsinntekt som tidligere meldt fra fylkesmannen. Fellesadm pga. at der ligger 

innsparingskravet.  

Mindreforbruk på BAM skyldes i hovedsak sykerefusjon og mindre aktivitetsnivå. Refusjon for 

ressurskrevende er inntektsført som forventet i budsjettet, men det endelige beløpet blir først kjent 

med etter at regnskapet er avlagt neste år, og kommunen må forvente at denne kan bli lavere, hvis 

aktivitetsnivået og antall brukere blir slik resten av året. 

ROP som er nevnt under kapittelet om fellestjenester har i dette rammeområdet utgifter som gikk til 

vaktholdtjenester for brukergruppen. Under ansvaret Admin Helse og omsorg, er det kommet inn 

midler fra fylkesmannen for å dekke bl.a. utgiftene til dette området. I forbindelse med opprettelsen 

Navn Budsjett 

Budsjett- 

endring

Budsjett pr 

2.tertial 2020

Regnskap pr 

2.tertial 2020 Avvik Budsjett 2020

Forbruk 

i % Korona

Allerede 

overført ROP

Herav

Admin Helse og omsorg 381 371 443 647 825 018 -1 822 737 2 647 755 573 468 443 647 690 021

Sum Familie og helse & Barnevern 20 226 292 0 20 226 292 21 178 519 -952 227 31 343 790 257 709

NAV - Sosialtjenesten - Frøya 4 495 965 0 4 495 965 5 738 810 -1 242 845 6 889 032 91 530

Sum PLO 44 107 511 0 44 107 511 50 380 312 -6 272 801 67 891 890 765 155

Sum BAM 25 323 026 0 25 323 026 24 682 564 640 462 39 156 861 95 398 1 177 897

Sum Helse og mestring 94 534 165 443 647 94 977 812 100 157 468 -5 179 656 145 855 041 1 209 792 -766 145 1 867 918
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av det interkommunale samarbeidet om ROP-tjenesten, vil også kommunen i løpet av 3.tertial 

refundere Hitra for de utgiftene de har med den interkommunale tjenesten. 

Fraværsrapport 

Ramme Helse og mestring Fraværsrapport 
Egenmelding 1-16 SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total 

1,1 1,1 2,3 6,6 11,0 

 

Sykefraværet er ned fra 13,7% i 1.tertial 2020 til 11% for 2.terrtial. Det er langtidsfraværet som har 

den største endringen. 

 

Rammeområde kultur og idrett 

 

Kultur og idrett har 422 242 kr i merforbruk pr 2.tertial.  Dette skyldes i hovedsak Korona-epidemien 

så har kommunens kulturarenaer vært stengte, og ingen inntekt har blitt generert. Det er vanskelig å 

se helårseffekten, men kommunedirektøren forventer ikke at rammen greier å ta igjen det tapte i 

siste tertial.   

Rammeområdet har ingen merutgifter knyttet til Korona-epidemien. 

Fraværsrapport 

Ramme Kultur Fraværsrapport 
Egenmelding 1-16 SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Det er intet fravær i Kultur og idrett i 2 tertial, noe som er en nedgang fra 1,3% i 1.tertial 2020. Det er 

korttidsfraværet som har den største endringen 

Rammeområde teknisk 

 

Teknisk har totalt er mindreforbruk på 5,3 millioner kr.  

Forvaltning har et mindreforbruk på 1,7millioner kr, dette skyldes i sin helhet en regning på et stort 

reguleringsområdet, utarbeidet i tråd med kommunens gebyrregulativ. Mottaker av regningen har 

bedt om ny vurdering av denne, da de hevder beløpet for reguleringen er urimelig høyt. Kommunen 

beregner slike avgifter ut fra arealet som skal reguleres, og har ikke en øvrig grense på beløp. Dette 

Navn Budsjett 

Budsjett- 

endring

Budsjett pr 

2.tertial 2020

Regnskap pr 

2.tertial 2020 Avvik Budsjett 2020

Forbruk 

i % Korona

Allerede 

overført ROP

Herav

Sum Kultur og idrett 5 521 732 3 425 5 525 157 5 947 399 -422 242 8 496 781 3 425 3 425

Navn Budsjett 

Budsjett- 

endring

Budsjett pr 

2.tertial 2020

Regnskap pr 

2.tertial 2020 Avvik Budsjett 2020

Forbruk 

i % Korona

Allerede 

overført ROP

Herav

Virksomhet for forvaltning 4 068 810 0 4 068 810 2 301 237 1 767 573 6 438 129 7 545 -7 545

Sum DKT 18 249 680 153 963 18 403 643 17 154 808 1 248 835 23 655 812 1 372 650 -1 218 687

Sum VA relaterte områder -4 870 106 0 -4 870 106 -7 137 117 2 267 011 -10 926 539 12 533 -12 533

Sum Teknisk og VAR 17 448 384 153 963 17 602 347 12 318 928 5 283 419 19 167 402 1 392 728 -1 238 765
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jobber nå Forvaltning med, og vil legge frem en politisk sak om en revidering av dette punktet i 

gebyrregulativet. Kommunedirektøren vil i den saken legge fram et forslag om at det skal settes en 

øvre grense på slik typer gebyrer. Hvis vedtaket blir positivt i den saken, vil kommunen redusere 

inntekten til virksomheten i tråd det dette.  

DKT (Drift og kommunalteknikk) har et mindreforbruk på 1,2 millioner kr. Dette skyldes 

effektivisering, og avsetninger til kjente utgifter som kommer i 3.tertial. 

I tillegg har virksomheten et merket merforbruk på bl.a. økt renhold i forbindelse med Korona-

epidemien på 1,4 millioner kr i 2020. 153 963 kr ble kompensert i forbindelse med 1.tertial, 1,2 

millioner foreslås budsjettjustert i forbindelse med 2.tertial. 

VA relaterte utgifter er kommunens VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) områder, og kalkulatoriske 

avskrivninger, og har totalt et mindreforbruk på 2,2 millioner kr. Dette bidrar, til tertialrapportens 

totale, men vil i forbindelse med årsoppgjøret balanseres, og dette området vil ikke påvirke 

kommunens årsresultat. 

Fraværsrapport 

Ramme Teknisk Fraværsrapport 
Egenmelding 1-16  SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total 

1,0 0,2 1,3 3,2 5,7 

 

Sykefraværet er ned fra 6,8 % i 1.tertial 2020 til 5,7% i 2.tertial. Det er langtidsfraværet som har den 

største endringen 

 

Inntekter & Finans 

 

For skatteinngangen i 2020 er det vanskelig å ha en god prognose, både som en følge av Korona-

epidemien og saker i nyhetene om at et skattehull er lukket for privatpersoner, som potensielt kan 

ha stor påvirkning på kommunens skatteinngang. Pr 2.tertial, har kommunen et positivt avvik på ca. 

8,7 millioner kr i forhold til budsjettet, dette er inklusive inntektsutjevningen pr juli. 

Inntektsutjevningen for august er pr d.d. ikke kjent, tallene oppdateres på regjeringens side i 

begynnelsen av oktober. 

Kommunen 4,7 millioner som kompensasjon i forbindelse med Korona-epidemien og 2,2 millioner i 

veksttilskudd. 

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 2,5 millioner kr. Dette skyldes lavere avkastning fra 

kommunen plasseringer som pr. 2.tertial er ca. 2,3 millioner kr lavere enn forventet. Det er likevel 

langt høyere enn kommunedirektøren tidligere har forventet.  

Navn Budsjett 

Budsjett- 

endring

Budsjett pr 

2.tertial 2020

Regnskap pr 

2.tertial 2020 Avvik Budsjett 2020

Forbruk 

i % Korona

Allerede 

overført ROP

Herav

Frie inntekter. -206 000 380 -817 860 -206 818 240 -221 521 431 14 703 191 -340 092 860 -4 734 000

Finans 8 773 639 -1 337 304 7 436 335 9 917 859 -2 481 524 15 658 458
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 Alle 

 

 

 

Hvis man ser bare på driften av kommunens virksomheter, eks. frie inntekter, finans og VAR området 

så har driften før kompensasjon for korona-midler et merforbruk på 592 698 kr pr 2.tertial. 

Rådmannen foreslår å budsjettjustere 2,5 millioner kr i forbindelse med Korona-epidemien for 

2.tertial. 

Totalt for Frøya kommune pr 2.tertial så gir dette et positivt avvik på ca. 14 millioner kr i forhold til 

budsjettet.  

Fraværsrapport 

Ramme Frøya kommune totalt Fraværsrapport 
Egenmelding 1-16  SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total 

1,0 0,6 1,8 6,2 9,5 

 

Sykefraværet er ned fra 10,8% i 1.tertial 2020 til 9,5% i 2.tertial. Det er langtidsfraværet som har den 

største endringen 

 

Kommunens målsetting: 

Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske.  

Kommunen har rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, dette gjelder hva Frøya 

kommune som arbeidsgiver og den enkelte ansatte skal gjøre i forbindelse med fravær. 

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær blir innkalt til en samtale sammen med den som har det 

overordna ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for 

å kartlegge evt. behov for bistand. Her kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, Nav og Nav 

arbeidslivssenter. I tillegg har vi kjørt NED-prosjektet i nesten alle virksomheter. Dette jobbes det 

fortsatt med. Her deltar også NAV og NAV arbeidslivssenter med en innsatsgruppe. 

Sykefraværet på 9,5 % for 2.tertial er høyere enn tidligere år, som for samme periode i 2019 var på 

7,3 %, i 2018 6,8% og 7,9% i 2017. Kommunedirektøren jobber aktivt med å holde nivået, og får å 

redusere det ytterligere, men Korona-epidemien har gjort at dette er en utfordring. 

 

  

Navn Budsjett 

Budsjett- 

endring

Budsjett pr 

2.tertial 2020

Regnskap pr 

2.tertial 2020 Avvik Budsjett 2020

Forbruk 

i % Korona

Allerede 

overført ROP

Herav

Sum Drift eks. VAR 221 859 308 -911 734 220 947 576 221 540 274 -592 698 335 360 941 4 298 242 -2 506 382

Sum alle 19 762 461 -3 066 898 16 695 565 2 799 585 13 895 980 0 -423 225 -2 518 915 3 105 451
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Investeringsbudsjettet 2020 
I tråd med tidligere praksis så rapporteres status alle investeringsprosjekter for 2020 i 2.tertial. 

Prosjekt 
 

Budsjett 
inkl. endring 

Regnskap Kommentar 

     

     

111305 STARTLÅN 50 000 000 27 472 174 
 

     

550002 Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 4 962 663 8 068 027 Underveis - Forhandler med 
fylket om ekstrakostnadene 

550004 Nesset industriområde 0 111 365 Arbeidet med ekspropriasjon av 
Nesset næringsområdet. 
Kommunen vil motta refusjon 
for dette senere 

550005 Gamle legekontorene til BAM 12 871 298 494 879 Planlagt ut på konkurranse i 
oktober 

550006 Oppgradering kommunens møterom 1 000 000 1 490 684 Sees i sammenheng med 
opprusting Rådhus 551351 

550008 Digitalisering 1 000 000 2 570 Planlegger anskaffelse av nytt 
arkivsystem 

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 3 910 175 339 798 Pågående 

550010 Erverv av fiskerihavner 1 730 000 1 730 000 Ervervet 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 600 000 319 965 Pågående 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 1 000 000 866 902 Pågående 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 9 763 960 10 819 850 Pågående 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA 
SENTRUM 

13 763 407 510 059 Forhandlinger med entreprenør 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 3 750 000 0 Under planlegging, også 
prosjekt 550006 

551352 Kommunale veier 7 423 360 34 098 Asfaltering og trekkrør 

551361 Oppgradering uteområdet på 
Sistranda/Hamarvik 

115 316 8 966 Avslutning av uteområder ved 
Gulldokkmyra boligfelt 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 20 711 989 9 903 362 Pågående 

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 175 000 0 Avsatte midler til utarbeiding av 
museum i kjelleren når dette er 
klart. Rustes opp i forbindelse 
med prosjekt 550005 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 21 483 920 91 272 Venter på grunnerverv 

551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 0 787 829 18/1878 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE 
AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 

3 491 880 2 826 Blir skilt ut som egne prosjekter 
etter hvert 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 146 932 0 Rest - kan omdisponeres 

551402 FYSISK UTFORMING OSK 26 494 15 491 Avsluttes i 2020 

551407 NY SKOLEPORTAL 182 150 182 150 Ferdig 

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/ SJØSPORT 1 224 849 0 Under planlegging - 
Omdisponert til Uværshytter 
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551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 158 993 0 Avventes resultater av forskning 
før prosjektet avsluttes 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 164 836 002 97 379 218 Pågående 

551431 GJETØY BRU 1 898 125 2 310 506 Revet veien til Hælvete 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 1 504 350 88 243 Tas i 2021 

551435 Parkering Titran kapell 417 500 56 337 Pågående 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 18 754 952 68 143 Pågående 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 16 873 414 548 389 Avventer sak 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1 731 650 0 Sees i relasjon med renseanlegg 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 8 225 586 325 078 Pågående 

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1 000 000 0 Pågående 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN 
FORT 

66 552 47 716 Pågående 

551466 KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER 54 751 147 375 Foreslått sees i sammenheng 
med 551496 

551489 Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem 0 101 308 Kjøp av sykesenger i forbindelse 
med Korona-epidemien 

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med 
særskilte behov 

350 000 0 Oppstartmøte i oktober 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 350 000 0 Foreslås omdisponert til 
hjelpmiddellager og 
maskinteknisk utstyr 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 500 000 484 Overføres til 2021 

551499 Opparbeide næringsområder 616 830 1 243 815 Pågående 

551502 Turistinformasjon 400 000 0 Pga. vei og reguleringsplan - 
utsatt 

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 268 423 0 Pågående 

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 6 788 854 3 151 849 Pågående 

551523 Hvite biler - tilbringertransport i øyrekka 679 211 324 269 Pågående 

551526 Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3 3 866 460 4 323 867 Finansieres med tomtesalg 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 2 524 922 2 270 015 Overføres til 2021 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 20 396 229 2 096 351 Innsigelse fra fylkesmannen 

551531 Boligmodul Perstua 184 579 0 Midler for å flytte  

551539 Bogøy bru - utbedring 2 846 890 2 294 666 Pågående 

551541 Hurtigladestasjon for EL-biler 900 000 2 150 Pågående 

551542 Rekrutteringsleiligheter 586 605 0 Foreslås overført til utleiebolig 

551544 Sklie 100 000 0 Overføres til 2021 

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 3 500 000 1 306 Avventes 

551553 Velferdsteknologi 226 219 296 715 Sees i sammenheng med 
prosjekt "Morgendagens 
omsorg 

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling 
på Nabeita 

6 095 049 21 930 Overføres til 2021 

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 200 000 248 852 Pågående 

551562 Digitalisering av planarkiv 150 000 0 Oppstart i 2021 

551563 Anleggsutstyr 2 890 675 2 907 128 Anskaffet 

551566 Rørspylehenger 540 000 0 Bestilt 
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551567 Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy 100 000 77 739 Bestilt 

551568 Gammelskolen Sistranda 310 700 74 087 Pågående 

551571 Vei til Skarpneset næringsområde 4 250 000 11 572 Under utredning 

556001 Løpende investering kommunale 
vannledninger, samlepost 

-52 463 14 045 Pågående 

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda 
Midtre 

2 416 022 199 493 Pågående 

556004 Vannforsyning Sandvika 1 007 999 1 961 Pågående 

556007 Utvendig rehab. høydebasseng 1 200 000 73 356 Mottatt prosjektbeskrivelse 

556008 Innkjøp vannmålere 1 000 000 77 350 Bestilt 

556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 800 000 0 Planleggingsstadiet 

556011 Ventilkammer Nordskag næringspark 1 682 510 3 692 025 Pågående 

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 1 676 628 14 615 Pågående 

556013 Infrastruktur VA - Holahaugan 0 1 514 165 Pågående 

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 7 800 000 123 870 I gang 2020 

556015 Oppgradering vannforsyningsledning 
Urdaheia 

900 000 375 756 Pågående 

556016 Overvannskanal Sjådalen 500 000 0 I gang 

557001 Løpende investeringer kommunale avløp, 
samlepost 

1 175 842 0 Blir skilt ut som egne prosjekter 
etter hvert 

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 6 499 546 0 Prosjektert - igangsettes 2021  

557004 Opprydding spred avløp Måsøval 2 500 000 345 752 Pågående 

557012 Innkjøp brakkerigg avløpspersonale 340 000 292 295 Pågående  
Sum eks. startlån 413 922 998 162 923 884 

 

 

Kommentarer til investeringsbudsjettet: 
Overfor er en oversikt over nye investeringstiltakene som kommunen jobber med pr 1.tertial 2020.  

Finans 
I hht. finansreglementet skal Kommunedirektøren en skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) 

rapportere status for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår 

som en del av den generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 

3.7 og 4.7. Ved vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig: 

• Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer 

ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret 

• Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk 

forvaltning 

Avkastningen på kommunens finansutgifter og inntekter vil som en følge av Korona-epidemien få 

endringer (se kommentaren under inntekter & finans på s. 6). 

Likviditet 
I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler 

beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:  
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•             Sammensetting av aktiva 

•             Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

•             Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

•             Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

•             Markedsrenter og egne rentebetingelser 

  Likviditet  
    

   31.08.2020 

    

I Omløpsmidler 322 549 904 

  kortsiktig gjeld -86 309 295 

  Arbeidskapital 236 240 609 

 Premieavvik m/AGA -9 031 265 

 Ubrukte lånemidler -164 820 293 

  

Korrigert 
arbeidskapital 62 389 051 

 

II Kasse, bank  95 177 223 

 Aksjer, andeler 158 703 969 

  Netto innskudd 253 881 192 

 Herav   

 Fond  -218 184 640 

 Ubrukte lånemidler -164 820 293 

  Grunnlikviditet -129 123 741 

 

 

Lånegjeld 
I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige 

finansieringsavtaler skal følgende fremgå:  

•             Sammensetting og løpetid for passiva 

•             Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

•             Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

•             Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

•             Markedsrenter og egne rentebetingelser 

•             Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån 
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Tabellen er i 1000kr 

Låneopptaket 1.tertial var startlån, 30 millioner, og det er lånt 60 millioner kr i forbindelse med 

«Morgendagens omsorg» i 2.tertial.  

Kommunens lån til øvrige tiltak 79,6 millioner kr er gjennomført i september, og det planlegges 

ytterlige et lån i forbindelse med «Morgendagens omsorg» på 60 millioner kr i tråd med vedtaket om 

dette i slutten av året.  

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder: 31.12.2019 31.08.2020 

Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune  171 787 189 801 

Lån til kirkelige formål   21 934 22 084 

Startlån   111 696 138 069 

Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder  720 666 742 796 

Kommunens totale langsiktige gjeld:   1 026 083 1 092 750 

 

 

Fonds 
I hht. finansreglementet 4.7 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal 

følgende fremgå:  

•             Sammensetting av aktiva 

•             Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

•             Vesentlige markedsendringer   

Som en følge av Korona-epidemien har det vært store endringer i markedet 2.tertial 2020. 

Avkastningene for kommunen vil bli vesentlig redusert som en følge av dette.  

•             Endringer i risikoeksponeringen 

Ingen. 

•             Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

Ingen. 

•             Markedsrenter og egne rentebetingelser 

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 0,3 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2 % 

•             Delporteføljenes relative risiko  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lånegjeld pr. 01.01. 700 098 791 457 775 993              801266 945 820 1 026 083

Avdrag i året -27 766 -30 964 -30 731              -32760 -41 293 -23 333

Nye låneopptak i året 119 125 15 500 56 004               177314 121 556 90 000

Lånegjeld pr.31.08.2020 791 457 775 993 801 266 945 820 1 026 083 1 092 750

Herav videreutlån -77 689 -87 944 -92 821              -87198 -111 696 -138 069

Netto lånegjeld 713 768 688 049 708 445 858 622 914 387 954 681

Nto gjeld i % av driftsinnt. 177 153 147 158 190 301
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Relativ risiko i aksjeporteføljen er pt 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 5 %). Relativ risiko i 

obligasjonsporteføljen er pt 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %). Beregningene er basert på 3 

års reell historikk for kommunens investeringer 

•             Renterisiko for de rentebærende investeringene 

Her kan det opplyses at renterisikoen pt er noe lavere enn porteføljens referanseindekser 

 

 

 

 

For de øvrige punktene i denne rapporteringen, vises det til vedlagte rapport fra Grieg Investor. 

 

 

Økonomisjef 

 

Thomas Elier Sandvik 

01.10.2020 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene (hele tusen).

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds pr. 01.01. 178 912 190 385 219 059 231 857 257 192 242 836

Bruk i året -21 819 -19 346 -18 565 -82 568 -19 416 24 652

Avsetninger i året 33 292 48 019 31 363 107 903 5 060 0

Fonds pr. 31.08.2020 190 385 219 059 231 857 257 192 242 836 218 184

Beholdning 

01.01.20 Avsetninger

Bruk av fond i 

driftsregnskapet

Bruk av fond i 

inv.regnskapet

Beholdning 

31.08.2020

Disposisjonsfond 81 564kr        24 530kr             57 034kr      

Bundne driftsfond 33 596kr        122kr                 33 474kr      

Ubundne investeringsfond 127 569kr     127 569kr    

Bundne investeringsfond 107kr             107kr           

Samlede avsetninger og bruk av 

avsetninger 242 836kr    -kr              24 652kr             -kr                   218 184kr    



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2019 - 31.08.2020



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 0.23 0.25 -0.03 2.67 3.17 -0.50 360 937 4 118 820 158 703 969 100.0 100 -

Aksjer 1.93 3.08 -1.15 -1.83 0.31 -2.14 784 687 -773 385 41 515 398 26.2 25 5-35 OK
Norske Aksjer 3.68 4.00 -0.31 -9.74 -7.75 -1.99 461 691 -1 401 294 12 991 755 31.3 35 20-50 OK
Globale Aksjer 1.15 2.58 -1.44 2.25 4.46 -2.21 322 996 627 910 28 523 643 68.7 65 50-80 OK

Obligasjoner -0.36 -0.69 0.33 4.38 3.85 0.53 -423 751 4 890 107 116 443 826 73.4 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.20 -0.42 0.61 4.96 3.67 1.29 89 912 2 181 768 46 193 769 39.7 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner -0.73 -0.87 0.14 4.01 3.96 0.05 -513 662 2 708 339 70 250 056 60.3 60 45-75 OK

Kontanter 0 2 098 744 745 0.5 0 -
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 1.93 3.08 -1.15 -1.83 0.31 -2.14 41 515 398 26.2

Norske Aksjer 3.68 4.00 -0.31 -9.74 -7.75 -1.99 12 991 755 31.3 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 4.23 4.21 0.02 -11.20 -6.33 -4.87 3 245 351 25.0 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 2.26 4.21 -1.95 -12.14 -6.33 -5.82 3 400 546 26.2 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 4.19 4.00 0.19 -7.60 -7.75 0.15 6 345 858 48.9 OSEBX

Globale Aksjer 1.15 2.58 -1.44 2.25 4.46 -2.21 28 523 643 68.7 MSCI AC World
AB Global Core Equity RX 08.12.2015 0.03 2.58 -2.55 -0.93 4.46 -5.39 4 676 059 16.4 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 2.17 2.58 -0.42 10.71 4.46 6.25 2 639 597 9.3 MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 5.97 5.97 0.00 1.39 1.03 0.37 4 254 604 14.9 MSCI World Hdg NOK
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 1.42 2.58 -1.16 4.45 4.46 -0.01 4 820 955 16.9 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 -1.06 3.12 -4.19 -6.31 5.05 -11.36 6 418 695 22.5 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class L 07.07.2020 2.02 2.58 -0.56 1.68 1.35 0.34 3 805 011 13.3 MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 -2.44 -1.20 -1.24 -1.44 0.18 -1.61 1 908 721 6.7 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  -9.7% (-2.0%)

Globale Aksjer:  2.3% (-2.2%)

side 6 av 10Frøya kommune - 31.08.2020                           lastet ned: 09.09.2020 14:40 



Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner -0.36 -0.69 0.33 4.38 3.85 0.53 116 443 826 73.4

Norske Obligasjoner 0.20 -0.42 0.61 4.96 3.67 1.29 46 193 769 39.7 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 0.04 -0.11 0.15 4.38 4.97 -0.58 11 341 683 24.6 NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A 12.10.2010 0.24 -0.11 0.35 6.00 4.97 1.03 15 369 597 33.3 NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E 03.12.2015 0.25 -0.11 0.36 4.48 4.97 -0.48 19 482 490 42.2 NBP Regular Market 123D3

Globale Obligasjoner -0.73 -0.87 0.14 4.01 3.96 0.05 70 250 056 60.3 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 -1.45 -0.73 -0.72 4.65 4.21 0.44 16 873 589 24.0 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Loomis Sayles Sust Global Corp NOK 12.02.2019 -0.47 -0.73 0.26 4.15 4.21 -0.06 11 252 650 16.0 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 0.21 0.00 0.21 1.01 1.82 -0.81 16 046 975 22.8 BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 -0.93 -0.87 -0.06 5.46 3.96 1.51 26 076 843 37.1 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
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Norske Obligasjoner:  5.0% (1.3%)

Globale Obligasjoner:  4.0% (0.1%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 740 366 4 379 0 520 238 222 409 2 098 744 745 0.5

Kontanter 740 366 4 379 0 520 238 222 409 2 098 744 745 100.0
Klientkonto NOK DNB 740 366 4 379 0 520 238 222 409 2 098 744 745 NOK 1.00 744 745 100.0
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Fellestjenester 
Virksomhetens tertialrapport 2. tertial 2020 

 
 

Virksomhet: Servicesenteret 
Navn leder: Frode Larsen 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Det arbeides kontinuerlig med å klare de servicegradsmålene som virksomheten har satt seg. 
Servicegradmålene handler om svarprosent på telefon, svartid på e-post, holde frister for 
saksbehandling og innsyn, frister for arkivering, frister for politiske innkallinger osv. 
 
Det har også i 2.tertial vært stort press på IKT-avdelingens ressurser da konsulentbruken er 
redusert. Flere prosjekter tar lengre tid eller har blitt utsatt grunnet lite bruk av eksterne 
konsulenter fra driftsselskapet. 
 
Virksomheten består av Servicekontoret, IKT-avdelingen og økonomiavdelingen. 
 
 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Opprettholdelse av normal tjenesteproduksjon er opprettholdt.  
Vi har også i dette tertialet hatt sykemeldte i personalet, men vi har hatt innleid vikar i perioden. 
 
Man har rullert litt med at flere ansatte har hatt hjemmekontor i perioder. Dette har ikke påvirket 
driften og tjenestetilbudet.  
 
Når det gjelder økonomi så er virksomheten delt inn i ansvarsområdene 1101 – økonomiavd, 1102 
– IKT-avd, 1103 –Servicekontoret og 1105- kommunale boliger. 
 
Ansvarsområdene oppsummert: 
1101: godt innenfor budsjett. 
1102: innenfor budsjett  
1103: godt innenfor budsjett 
1105: Stort merforbruk 
 
Pr 2.tertial har virksomheten et merforbruk på total 529.695,- Dette skyldes da i hovedsak at 
større utgifter rundt flytting av beboere i Rabbenområdet er belastet ansvarsområde 1105.  
Kommunedirektøren er informert fortløpende om økonomien for ansvarsområdet og det arbeides 
med å få dekket inn merforbruket internt i kommunen. 
 
Siste del av 2.tertial har virksomheten leid inn kommunikasjonsmedarbeider i 20 % for å arbeide 
med kommunikasjon/informasjon rundt koronasituasjonen. 
 
Startlån: 
 
Så langt i år er det kommet inn 94 søknader om startlån. 
25 startlån er utbetalt totalt 23.349.324,- 
30 søknader har fått avslag. 
Resterende er ikke behandlet ferdig grunnet mangelfulle opplysninger og avventer kunder. 
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Sykefravær og nærvær 

Bemanning 2. tertial 

Antall ansatte 14 

Antall årsverk 11,9 + 1 
prosjektstilling 

Sykefravær % 1101: 7,0 % 
1102: 0,6 % 
1103: 3,0 %  

Nærvær  
Kommentarer: 
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Virksomhet: Strategi og Utvikling 
Navn leder: Marit Wisløff Norborg 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 
 Gjøre kommunen som organisasjon i stand til å se inn i fremtiden for å bidra til en helhetlig 

kunnskapsbasert samfunnsutvikling.  

 Virksomheten skal være proaktiv og utnytte virksomhetens ulike spisskompetanse gjennom en 

prosessbasert arbeidsmetode for sammen å nå visjonen kraft og mangfold. 

 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Kommuneoverlege/beredskap/ØYA/ prosjekt: 0- 24.  
Øyråd Jevnlig inn i Øyrådet for orientering om saker som angår øyrekka 

 

Miljørettet Helse Vern: De fleste tilsyn MHV barnehager og skoleenheter gjennomført, siste tre enheter 

gjennomføres i høst. Oppstart av faste møter i MHV-forum, månedlig. Fast agenda for disse møtene.  
 

Kriseteam Det har vært fire tilfeller av aktivitet i kriseteam siste tertial.   

  

Deltakelse i arbeidsgruppe tverrfaglig samhandling helse/oppvekst (politisk bestilling fra 2015) og 

Programfinansiering 0-24 pilot  

  

 

Delprosjekt 3 Velferdsteknologi 

       Pilottesting av Velferdsteknologi i Helse og mestring 

Varslende multidosedispenser 

Tjenesten prøves ut hos 4 hjemmeboende pasienter 
Foreløpige tilbakemeldinger fra pasienter er at de er godt fornøyd med tjenesten, og opplever større frihet i 

hverdagen. De slipper å være avhengig av at hjemmetjenesten kommer til faste tider daglig, for å gi 

medikamenter. 

Flere pasienter rekrutteres fortløpende, etter kartlegging av behov. 

 

Ansatte har fått opplæring i å drifte systemet og mottak av alarmer. 

Det rapporteres om at antall hjemmebesøk er redusert hos de pasientene som har multidosedispenser som tjeneste. 

 

Velferdsteknologigruppa har utarbeidet rutiner og sjekklister for tjenesten, og disse prøves ut sammen med 

teknologien. 

 

GPS lokaliseringsteknologi 
En pasient har testet denne tjenesten, og det har ikke blitt rekruttert nye til testing. 

Prosjektleder har sammen med ergoterapeut, holdt foredrag om velferdsteknologi og hjelpemidler for pårørende 

til pasienter med demens. 

 

Digitalt nattilsyn/digitalt tilsyn 

Tjenesten har vært testet ut i en kort periode hos en hjemmeboende pasient. 

Nattlig tilsyn av nattvakt, ble erstattet av kamera uten opptaksfunksjon. Ansatte logget seg på og hadde et 30 

sekunders tilsyn via skjerm. 

Pasienten opplevde å bli tatt vare på med teknologien. 

Ansatte lærte seg for å bruke systemet, og syntes det fungerte bra. 

 
Det er ikke testet hos flere pasienter, men det kartlegges for at flere skal med. 

 

Planlegging av infrastruktur for velferdsteknologi i Frøya Helsehus og Omsorgsboliger 

Planlagt infrastruktur for velferdsteknolog. 

Planlagt infrastruktur pasientvarslingsanlegg og E-lås. 

I tett samarbeid med entreprenører og leverandører er dette tegnet inn og skissert i planene for bygging av nytt 

helsehus og bofellesskap. 
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Tildelt midler som en av fire kommuner i Trøndelag i prosjektperioden 2019-2023. Igangsatt arbeidet, og 

laget struktur. Politisk vedtak på å ta inn arbeidet i ØYA som et delprosjekt. Ansatt prosjektleder for arbeidet.  

  

Arbeidet skal følges av forskere, og Oxford research har vært på en nullpunktsanalyse før oppstart av selve 

prosjektet. I tillegg er det samarbeid med KoRus som har kjørt en nullpunktsanalyse ift tverrfaglig samarbeid.    

  
Møter/koordinering omkring enkeltbrukere av helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus og psykisk helse  

  

Politiråd Deltaker i Politiråd, fast deltaker. Involvert i oppsett av agenda.   

  

Prosjektering av hjelpepersonell legevakt Hitra/Frøya Pilot gjennomført fra jan-april. Kontinuert 

hjelpepersonell på legevakt jfr korona-situasjonen. Planlagt politisk behandling av dette/budsjettbehandling 

jfr evt. fortsettelse av dette tiltaket. Evaluering av piloten gjennomført.  

  

 

Deltakelse kvalitetsutvalg legevakt Hitra/Frøya Avholdt møter sammen med Hitra. Forum for 

kvalitetsforbedring innad og opp mot AMK/legevaktssentralen.  

  
  

Hvite biler/ATV øyrekka En bil klar til overflytting til Mausund ila september. Garasje Mausund snart 

ferdigstilt. Teknisk ansvar.  

  

Helseplattformen Leder for ressursgruppa som har til ansvar å rigge organisasjonen for utvikling, mottak og 

implementering av Helseplattformen. Her har det ikke vært møter i denne perioden, men Line WB er fast 

ansatt 20% inn i Helseplattformen og holder gruppa orientert.  

  

ØYA Omorganisering av grupper tilpasset ny rigging; ØYA som hovedprosjekt med 5 delprosjekt: 

#rollemodell #foreldremøteplan #ØYA-grupper (ICDP) #0-24 #absolutt  Distribuert av rapport fra pilot ICDP 

foreldreveiledning 8.trinn Frøya ungdomsskole høsten 2019 i samarbeid med RKBU og NTNU 
samfunnsforskning  Planlagt kompetanseøkning på ICDP blant ansatte, oppstart kompetanseøkning høst 2020  

Oppstart planlegging av andre film #rollemodell  Samarbeid med kulturskolen; sang knyttet til prosjektet som 

barn og unge i Frøya kommune får eierskap til, startet innøving og plan for bruk av denne 0-24 godt i gang, 

tett samarbeid med prosjektleder.  

  

Smittevern Oppfølging av korona-pandemien. Et stort arbeid er gjort i hele organisasjonen for å rigge best 

mulige tjenester til sine innbyggere ved utbrudd av korona. Pandemi-planen har vært nyttig.  

  

Klagearbeid knyttet opp mot Folkehelseloven og miljørettet helsevern Også i denne perioden oppfølging av 

lukt Nordskag industriområde. Samhandling med Fylkesmannen angående disse sakene.   

  

Legekontor Oppfølging og evaluering av LIS 1, turnuslege. Utarbeidelse av utdanningsplan.  Oppfølging av 
avvik og klager. Innkalling og gjennomføring av ASU for leger, både lokalt og samarbeidsmøter med Hitra 

 

Fagdager I planlegging av nye fagdager vold i nære relasjoner. Vurdere de fagdager som ble avlyst for 

kriseteam grunnet korona på nytt igjen 

 

 

HR/personal:  

HR har hatt fokus på internkontroll og få på plass rutiner knyttet til tilsettinger. I tillegg har vi omfordelt noen 

oppgaver til lønn. Det ble gjort for at HR fremover kan jobbe konkret med HR strategi knyttet til 

sykefraværsoppfølging, prioritere internkontroll og ellers jobbe med å implementere digitale verktøy innen tid 

og fraværs registrering. 
 

HR har i tillegg vært en meget aktiv aktør i flere omorganiseringsprosjekter.  

 

Uttian Næringsområde – Videre detaljregulering av næringsområdet. Besvart flere innsynsbegjæringer og 

klager fra innbyggere og organisasjoner.  Byggesøknad har blitt sendt inn. Videre planlegging og avtale med 

entreprenør og avtale med Tensio for strømtilførsel. Opprettet grunneieravtaler og erverv av arealet er 

gjennomført. Søknad om mellomlagring av masse til kommunen og Fylkeskommunen (grunneier). Planlegging 

av VA i næringsområdet og vanntilførsel. Flere møter med potensielle etablerere og avtaleforhandlinger. 

Omfattende dialog med Fylkesmannen, med fokus på naturmangfold og ytterligere konsekvensutredninger. 

Politisk behandling reguleringsplan og høringsuttalelser. 
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Vindkraft – Flere prosesser rundt planlegging av leveranse av vindkraftmoduler. Planlagt mellomlagring i 

Nordhammarvika industriområde. Forhandlet avtale med Aqualine, oppfølging av kommunens avtale med 

TrønderEnergi om mottak og mellomlagring. Inngått i planleggingsgruppe med TrønderEnergi, Vestas 

(leverandør vindturbiner), Silvasti (transportør) og Trondheim Havn (driftsansvarlig havn). Har behandlet flere 

interpellasjoner fremmet politisk. NVE har gjennomført tilsyn i byggeperioden, med fokus på miljø.  

Korona – Deltatt i KoronaTeam – henvendelser fra publikum og næringsliv, dispensasjon fra 
karantenebestemmelser. Hyppige møter med fordeling av oppgaver. KoronaTelefon – vakttelefon, behovet 

minsket i perioden. Bidratt som ressurs i tildeling av midler fra Grendalagsfondet. Deltakelse i interkommunalt 

beredskapsteam – samarbeid/ samordning med lokale banker og næringsforeninger på Frøya og Hitra. 

Oppfølging Blått kompetansesenter – støtte til lokale bedrifter, nasjonalt tiltak, dekke faste kostnader. 

Gjennomført ekstratiltak i kommunalt næringsfond rettet mot reiselivsbransjen. 

 

Øyrådet – Har sekretærfunksjon i øyrådet. Møte gjennomført i perioden. 

 

Trafikkrådet – Deltatt i møter/ sekretærfunksjon, utsending av forespørsler fra AtB – sommerrute/ koronarute. 

Har behandlet flere forespørsler fra brukere. Har fått gjennomført flere justeringer av rutetilbudet, i godt 

samarbeid med AtB. AtB innførte egen korona-tiltak våren 2020. Bl a halverte de antallet tillatte passasjerer på 

ferge og Vetlefjord. Dette fikk vi endret i sommer, noe som forbedret kapasiteten i stor grad. 
 

Kommunalt Næringsfond – 10 innvilgede søknader perioden, totalt 15 søknader i 2020, totalsum andre tertial 

1.387.225 kr, totalt 2020 2.069.125. Ekstra tilskudd til BLÅTT kompetansesenter som støtteressurs for de 

bedrifter som søker midler fra staten for tapte inntekter. Flere korona-tiltak rettet mot reiselivsnæringen og 

fellestiltak, totalt tilskudd på over 900.000 kr. 

Eiendom – Salg av kommunale tomter. Oppmålingsforretninger og nabovarsler. Holahaugan – salg av tomter, 

samarbeid med EM1. Ekspropriasjon av næringseiendom på Nesset. 

 

Frøyatunnelen – rehabilitering – Planlegging rehabilitering, dialog med Fylkeskommunen. Stort engasjement 

fra lokalt næringsliv. Kommunen har engasjert næringsforeningen for samarbeid med næringsaktørene. Det ble 

opprettet en referansegruppe med deltakelse fra flere bedrifter i regionen - Frøya og Hitra. Det ble planlagt og 
gjennomført en spørreundersøkelse i næringslivet for å få innspill til prosessen og for å kartlegge trafikken 

gjennom Frøyatunnelen. Internt i kommunen har vi utfordret brann / redning og helse.  

 

Utfordringene med trafikkavviklingen har også blitt behandlet politisk. 

 I august gjennomførte vi et stormøte i Kulturhuset, med deltakere fra Hovedutvalg for Veg i Trøndelag, 

fylkeskommunens administrasjon, næringslivet på Frøya og Hitra samt kommunene. Et godt gjennomført møte 

med innspill fra sentrale næringsaktører, kommunen og fylkeskommunen. Det ble bl a bestem tat det skulle 

opprettes ei styringsgruppe for prosjektet, med representasjon fra kommunene.  

Fiskerihavner – Tidligere har kommunen ervervet fem fiskerihavner fra Kystverket. Det er igangsatt intern 

prosess knyttet til inntjeningsmuligheter for våre anlegg. I tillegg har vi fått en ny forespørsel fra Kystverket, 

der de ønsker å selge Halten fiskerihavn. Kommunen er i dialog med fylkeskommunen i denne saken, da med 

tanke på de kulturhistoriske interessene de har for Halten. 
  

  

.  
 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning x. tertial 

Antall ansatte 8 

Antall årsverk 7,10 

Sykefravær %  

Nærvær  
Kommentarer: 
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Oppvekst 
Virksomhetens tertialrapport 2. tertial 2020 

 

Virksomhet: Nabeita Oppvekstsenter 
Navn leder: Tove Karlsen 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Hovedmålet vårt er kvalitet og måloppnåelse i forhold til kommunens 4-års plan. 
Målet er å utnytte de ressursene vi har til å bygge kvalitet på læringsløpet til elever og barn i bhg. 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

2. tertial har også vært preget av Koronatiltak.  
Høyere utgifter i forhold til å håndtere inndelinger i kohorter (kan kreve flere voksne) og i forhold 
til andre smitteverntiltak – som for eksempel at alle ansatte skal holde seg hjemme ved tegn på 
luftveisinfeksjoner og feber. Økende utgifter til vikar. 
 
Ved nytt skoleår er det åpnet opp for større kohorter som letter noe på bemanningssituasjonen, 
men trykket i forhold til fravær blant ansatte er like stort om ikke større.  
 
Elevtallet i høst er økt til 125 elever.  
Barnetallet på SFO er økt fra 46-56. Det er positivt med vekst, men ressursene på SFO har vært de 
samme i mange år og nå er vi helt avhengig av lærlinger for å få det til å gå rundt. 
 
At det er økt antall barn med særskilte behov på grunn av adferdsvansker merkes godt hos oss 
både på bhg og skole/sfo. Det er vanskelig å gi disse barna et tilstrekkelig godt tilbud innenfor 
rammen.  
 
Pga av store sparetiltak er vi nå oppe i en situasjon hvor det er «tomt av det meste» - med det 
menes utstyr og læremidler i bhg og skole.  
Når det gjelder enkelte fag som KogH har dette vært ei utfordring lenge. Vi prøver å satse på faget, 
men vi har ikke midler til det løftet som må til – det går utover undervisningen til elevene. 
Ansatte gjør en formidabel jobb for å klare utfordringene med de ressursene vi har til rådighet. 

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 2. tertial 

Antall ansatte 35 + vikarer 

Antall årsverk 30,69 

Sykefravær % 12,0 %  for hele 
senteret 

Nærvær  

Kommentarer: Barnehagen har 17,5 % sykefravær i perioden og skolen 7%. Vanskelig å si 

hvor mye av dette som skyldes smitterverntiltak. Vi må analysere og gå dypere inn i dette. 
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Virksomhet: Sistranda skole 
Navn leder: Sissel Jorid Østheim Strømøy for Sistranda barneskole 

 
 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

 
Fokus på tidlig innsats 
Fokus på grunnleggende ferdigheter. 
Spesielt fokus på grunnleggende lese- og språkferdigheter og læringsmiljø. 
 
 
Læringsmiljø:  
Et trygt og godt leke- og læringsmiljø er viktig og det legges stor vekt på at alle elever skal ha 
det trygt og godt på skolen. Det jobbes systematisk for å fremme et trygt og godt leke - og 
læringsmiljø. Det er stor voksentetthet i friminuttene, alle voksne bruker gule vester slik at 
elevene lett kan se hvor de voksne befinner seg. Det jobbes kontinuerlig for å gjøre 
overgangsrutinene så gode som mulig. Det jobbes også kontinuerlig for å ha gode prosedyrer og 
rutiner for forebygging og handtering av mobbing. 
 
Det jobbes kontinuerlig for et godt skole-hjem samarbeid. Foreldre/ foresatte er viktig for 
skolen, og med godt samarbeid med foreldrene/foresatte vil skolen ha større forutsetning for å 
oppnå trivsel for elevene. Foreldrenes/foresatte sine holdninger til skolen og de ansatte har stor 
påvirkning for elevenes motivasjon og trivsel.         
                     
                                       

Innen utgangen av 2020 skal resultatet for grunnskolepoeng og nasjonale prøver ligge på 
landsgjennomsnittet. 
 
Resultatene på NP er fortsatt for lave, men vi ser en økning av resultatene. Det er for tidlig å si om 
dette er en økende tendens. Det jobbes kontinuerlig for at den enkelte elev skal få ta ut 
læringspotensialet sitt. Høstens NP er i gang, råmaterialet ser bra ut, men den endelige skåringen 
er ikke klar før senere på høsten. Det jobbes godt med analyse av testresultatene til den enkelte 
elev, og det settes inn tiltak der det er nødvendig. Oppfølging og evaluering av tiltak går 
kontinuerlig 
 
Det er tett oppfølging fra ledergruppa, skolevandring er innført. Oppfølgingsmøter med alle trinn 
gjennomføres jevnlig. Disse tiltakene går gjennom hele skoleåret. 
 
 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Virksomheten jobber etter politiske mål for 2020. 
Sistranda barneskole ble 1.-7. skole fra høst 2019. Dette oppleves positivt både for elever og 
ansatte. Det er godt med arealer slik det er nå, elevene har mer luft rundt seg, og slipper å knuffe i 
hverandre pga trange lokaler. Det er ro i arealene. Det er nå tilgjengelige rom til å kunne dele 
gruppene ut fra de ulike aktivitetene som skal foregå. Tolærer-system i alle basisfag på 
mellomtrinnet er positivt både med tanke på læringstrykk, tilrettelegging for den enkelte elev og  
det å kunne ivareta stabiliteten for elvene ved evt sykefravær i ansattegruppa. Konsekvensen ved 
langtidsfravær er  negativt da vi mister full effekt av tolærer-systemet. Vi ser at tilstrekkelig med 
ressurser har stor betydning for elevenes læring, det har også stor betydning for elevenes trivsel 
og trygghet.  

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 2. tertial 

Antall ansatte 45 

Antall årsverk 33,2 

Sykefravær  13,5%  



side 9 

 

Nærvær   
 
I sykefraværsprosenten ligger 4 ansatte inn med langtidssykemelding. 
 

Investeringsprosjekter  

Nummer Navn Tidligere års 
budsjett 

Årets 
budsjett 

Total 
budsjett 

Regnskap 
 

      

   19 775 787  12 452 690 
Kommentarer: 

Regnskap 2.tertial viser et mindreforbruk på kr 200 542,- 

Mindreforbruk skyldes bla refusjon for langtidssykefravær.   
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Virksomhet: Frøya ungdomsskole 
Navn leder: Margit Kristiansen Myrseth 

 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Læringsresultater:  
Tall fra Skoleporten viser at årets 10.trinn ved Frøya ungdomsskole oppnådde 42,3 i 
grunnskolepoeng. Dette er et meget godt resultat. Snittet i Trøndelag ligger på 43,0.  
Forrige tertial var dominert av hjemmeskole, og de løsninger en var nødt til å finne i den ekstreme 
situasjonen også etter at skolen startet opp igjen i mai. Ut fra resultatet for årets avgangskull, kan 
en vel si at en har lyktes godt i forhold til å holde læringstrykket oppe.  
 
Skolebygg: 
Ved oppstarten av skoleåret i høst, tok skolen i bruk nye oppussede arealer. Nytt kantinekjøkken 
og kantine, to klasserom, tre grupperom gjør at arealnormen per nå er innenfor krav i forskrift for 
miljørettet helsevern for skole.  
 
Læringsmiljø:  
Folkehelse og livsmestring er ett av tre overordnede tema i Fagfornyelsen. Systematisk arbeid med 
elevens fysisk og psykososiale miljø videreføres, der det blant annet gjennomføres klassemøter 
hver uke. Relasjonsbygging mellom elever og elever/voksne er viktig for å få gode læringsforhold. 
Elevundersøkelsen viser at skolen har for dårlige resultater når det gjelder motivasjon og trivsel 
blant elevene. En tettere oppfølging og mer målrettet arbeid med elevrådet ved skolen, er et ledd 
i å få mer kunnskap om hva elevene anser som forutsetninger for at skolen skal være en god plass 
for alle.  
 
Utviklingsarbeid og fagfornyelsen: 
Det har vært avsatt mye tid til planlegging i alle utviklingsmøter ved slutten av forrige skoleår, 
samt starten av inneværende skoleår. Fra høsten vil 8.- og 9.trinn følge nye læreplaner etter 
Kunnskapsløftet 2020 – Fagfornyelsen. 
 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Enheten kan vise til et meget lavt korttidsfravær. Tolærersystemet er en av hovedårsakene til at 
en har denne situasjonen. Total arbeidsbelastning blir mindre ved at lærertetthet blir større og en 
klarer å ivareta den enkelte elev på en mer tilfredsstillende måte.  
 
Skolen har fra august 129 elever fordelt på 3 trinn. Det er til sammen 28 ansatte fordelt på 21,7 
årsverk ved skolen. Frøya ungdomsskole fikk den 7.august 2020 godkjenning etter forskrift for 
miljørettet helsevern i skole, under forutsetning av at utearealet ved skolen ble utbedret i forhold 
til elevenes muligheter for fysisk aktivitet inneværende skoleår. 
  

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 28 

Antall årsverk 21,7 

Sykefravær % 5,7% 

Nærvær  
Kommentarer: 
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Virksomhet: Nesset barnehage 

Navn leder: Eirin Teigås 
 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

For perioden i andre tertial ble det mye fokus på smittevern. Da vi åpnet opp igjen var det ganske 
strenge retningslinjer med små kohorter. Dette fortsatte litt ut i sommeren og selv om det åpnet 
opp for avdelingsvise kohorter ble det fortsatt sårbart på morgenen og ettermiddagen når det er 
ei vakt. Sommeren er også en tid hvor vi bruker å slå oss mer sammen på tvers av husene og gjøre 
ting sammen og hvor de som skal begynne på storbarns er mye der, men dette utgikk i år. 
  
Samtidig har vi opplevd å kunne gi gode dager til barna med godt pedagogisk innhold til tross for 
alt rundt smittevern. I tiden med små kohorter og redusert åpningstid så vi at ansatte opplevde å 
ha sett alle barna etter endt dag og gikk hjem med god samvittighet. Vi fikk også gjort oss gode 
observasjoner og fulgt opp barn tett, spesielt de som har ekstra behov. Derfor har vi fått satt i 
gang godt samarbeid rundt flere barn og fått sikret gode tiltak. Det vi sitter igjen med etter denne 
perioden er at barna har godt av å dele i mindre grupper og det er noe vi tar med oss inn videre, 
men at det er viktig at det skjer slik at alle barna blir ivaretatt i en slik oppdeling.  
 
Da vi stengte barnehagen drev vi på med en del kompetanseheving, og det ser jeg er veldig bra at 
vi fikk gjort ettersom nesten alle våre møter i denne perioden, bortsett fra et husmøte før 
sommeren, utgikk. Derfor var det etterlengtet å møtes alle sammen etter en litt uvanlig periode 
når vi kom til planleggingsdagene i midten av august, før det nye barnehageåret. Men vi så også 
der at mye av tiden gikk bort i å lese, forstå og finne gode rutiner innenfor smittevernveilederen. 
Derfor gleder vi oss nå på og håper det blir slik at vi får til planleggingshelgen vår på slutten av 
oktober der det blir fullt fokus på kompetanseheving og teambuilding. Det er lite tid sammen med 
hele personalet da møter på tas på kveldstid.  
 
Det vi fikk brukt tid på, på planleggingsdagene, er å jobbe med progresjonsplanen vår og da 
reflektere over praksisen vår og hvordan vi ønsker å ha det for våre barnehagebarn.  
Vi hadde også Vilde fra PPT inn som hadde forelesning om toleransevinduet og trygghetssirkelen. 
Dette er viktige teorier og modeller for oss som jobber i barnehagen. Målet er at alle skal ha et 
felles kunnskapsgrunnlag og begrepsapparat rundt de barna som har utfordrende atferd for å 
kunne forstå de og jobbe best mulig. Vi ønsker også å jobbe for en god tilbakemeldingskultur hos 
oss hvor vi gir tilbakemeldinger til hverandre når vi ikke er sensitive ovenfor barnas signaler og 
ikke jobber i tråd med forståelsen rundt toleransevinduet og trygghetssirkelen. Dette kommer vi til 
å fortsette med på planleggingshelgen. 
 
Vi har også satt opp og fortsetter med refleksjonsmøter på tvers utover denne høsten da vi har 
gode erfaringer med det fra barnehageåret som er gått. Dette i tråd med pedagogisk 
dokumentasjon som en arbeidsmåte. Videre har også alle avdelingene fått i oppdrag å observere 
og dokumentere rundt Barn møter barn – men hva møtes de rundt? til det nye barnehageåret. 
Dette skal opp på en dokumentasjonsvegg som også vises til foresatte. Bildene skal vise hva barna 
gjør og tekstene skal vise hva barna sier til hverandre. Disse dokumentasjonene blir utgangspunkt 
for refleksjon på avdelingsmøter og felles refleksjonsmøter vi har på tvers. Dokumentasjon skal 
være med på å gjøre vårt pedagogiske praksis åpen for tolknings, diskusjon og innsikt slik at vi kan 
videreutvikle den, vårt syn på barn, læring og kunnskap og rommet som den 3.pedagog. Måten vi 
kanskje videreutvikler dette er å sette fokus på voksenrollen gjennom tittelen Voksne møter barn - 
men hva møtes de rundt?  
 
Vi gleder oss også til fortsettelsen i det større regionale utviklingsarbeidet i dette med pedagogisk 
dokumentasjon med Mona Nicolaysen og har invitert henne til en dag på Frøya med pedagogene 
og styrerne på dagtid og et opplegg for alle ansatte på kveldstid innen dette. Vi føler vi er på god 
vei innen denne arbeidsmetoden og at barnehagen som virksomhet begynner å bære preg av det.  
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Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Etter åpningen etter koronastenging ble det utfordrende å få personal og kohortene til å gå opp 
etter å ha tatt inn tre nye barn fra mai. Vi hadde tilvenning og måtte i tillegg tenke på neste års 
organisering. Det var mye logistikk. Selv om det var godt for barna å være i mindre grupper og 
mange ansatte kjente på at dette fungerte godt, ble det for noen veldig tøft. Det var derfor 
nødvendig at vi hadde redusert åpningstid en periode.  
 
Sommeren har utover dette gått kjempefint. Det har vært godt bemannet på begge hus, men det 
er uvant og ikke kunne samarbeide så mye som vi er vant med, på tvers av husene, om sommeren 
og det har igjen gjort det litt sårbart på morgen og ettermiddag.  
 
Vi har i perioden nesten ikke hatt noe sykmeldinger og kun noen få egenmeldinger, til tross for 
strenge retningslinjer. Vi ser derfor at smitteverntiltakene fungerer, men også at det har vært 
overkommelige dager for ansatte.  
 
Til det nye barnehageåret ble ikke alle plassen benyttet. Dette igjen gjør at vi lettere kan spare inn 
de beløpene som vi har fått som nedtrekk i budsjett. Det får vi til gjennom at vi har 
svangerskapsvikariater vi ikke setter inn fullt for. Samtidig har vi også tatt ned i årsverk.  
Det at vi ikke fyller opp handler om at det er få ettåringer som søkte til høsten i år på Nesset, men 
derimot har vi flere 2.åringer. Vanligvis etterstreber vi å ha delt 1 og 2 års-avdelinger, men i høst 
må vi blande litt og det gjør det vanskelig å organisere for. Vi ser også at vi må flytte litt om og 
gjøre endringer når vi kommer til januar og får flere ettåringer.  
  

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 2. tertial 

Antall ansatte 15 (eksl. lærling) 

Antall årsverk 14 (13,20 fra Aug) 

Sykefravær % 9% 

Nærvær  
Kommentarer: Har hatt lavt sykefravær i denne perioden, men det ligger en langtidssykmelding inn som utgjør 

en del i prosent i tillegg til et par andre kortere sykmeldinger, hvorav en av de er tilknyttet svangerskap.  
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Virksomhet: Dyrøy oppvekstsenter 
Navn leder: Randi Gaustad  

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten/tjenesteproduksjon 

2. tertial besto først av gjenåpning etter alle landets barnehager og skoler ble stengt 12. mars. 
Barnehage startet først, deretter kom 1.-4. klasse og til slutt 5.-7. klasse. De innvendige 
ombyggingsarbeidene og inventarleveransen var akkurat ferdigstilt da vi måtte stenge på grunn av 
koronaviruset, og tiden frem mot sommerferie ble brukt til å håndheve strenge smitteverntiltak og 
få på plass inventar i bygget. Perioden med stenging var en tøff periode, som vi nok var preget av 
også gjennom sommeren. Barnehagen var i ordinær drift gjennom sommeren.  
 
Vi startet opp nytt barnehage- og skoleår 17. august, fortsatt med smitteverntiltak. Ingen 
smittetilfeller så langt på Frøya etter nedstenging 12. mars.  
 
Skole: Nytt barnehage- og skoleår gir oss en liten nedgang i elevtall (fra 39 til 33; seks elever gikk 
over til ungdomsskolen, og tre elever kom inn i 1. klasse. I tillegg var det noen flyttinger ut av 
kommunen). Vi har tre skolestartere i år, mot 11 i fjor (rekordåret).  
 
Barnehage: Det er god tilvekst i barnehage, og vi har nå fra august økt antall plasser/antall barn. 
Dette har utløst krav om ytterligere en stilling som pedagogisk leder (jfr. Barnehageloven § 18). Vi 
har bemanning (og areal) til å ta imot flere barn nå, og er på riktig vei med tanke på å ha plass til 
alle barn i barnehagen (barn som tilhører skolekretsen). I fjor var det 1 av 11 skolestartere som 
gikk i barnehagen på Dyrøya, mens målet er at alle skal gå hele løpet her på oppvekstsenteret.  
Det er utfordrende å rekruttere barnehagelærere (pedagogisk leder) i barnehagen. Vi startet 
rekrutteringsarbeidet med utlysninger i januar (og kjørte ytterligere to runder i april og mai), men 
klarte ikke å skaffe kvalifisert personale til barnehageoppstart.  
 
SFO: Antall barn på SFO har økt de siste par årene. Vi har ikke hatt egen ressurs til SFO, men har 
samkjørt med barnehage. Nå når både barnehage og SFO har økt i antall barn er ikke dette lenger 
mulig, og vi har fra januar fått økt ramma med en fagarbeiderstilling. Denne stillingen ble ikke 
iverksatt fra starten av året, først grunnet usikkerhet knyttet til økonomiske nedtak, deretter på 
grunn av koronasituasjonen. Stillingen har derfor vært vakant i 1. og 2. tertial, men ny ansatt 
starter opp nå 21. september.  
  
Oppvekstsenteret er totalt sett i god vekst, og i samsvar med prognosene som lå til grunn for 
ombyggingsarbeidene.  
 
Når det gjelder ombyggingsarbeider er det innvendige så godt som ferdigstilt. Utvendige arbeider, 
både på bygg og uteområde, gjenstår. Plan for arbeidet ventes, og ikke minst iverksettelse av 
arbeidet.  
 
Ellers er status og behov meldt inn som driftstiltak for planperioden 21-24.  

 

Sykefravær og nærvær 
 

 
 
 

  

 
  

Bemanning 2. tertial 

Antall ansatte 10 

Antall årsverk 10,7 

Sykefravær % 6,5% 
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Virksomhet: Nordskag oppvekstsenter 
Navn leder: Lise Måsøval 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten: 
Mai-august 2020 

Generelt: 

Sykefravær: Vi har også dette året hatt flere langtidssykemeldinger, noen av dem knyttet til svangerskap. 

Bygningsmessig: I samarbeid med Ann-Magritt Glørstad og drift, er det jobbet med å følge opp reklamasjonssaker 

knyttet til blant annet gjentagende lekkasjer.  

Økonomi: I denne perioden har vi hatt et mindreforbruk, som antageligvis har skyldtes sykefravær vi ikke har satt inn 

vikar i. De viktigste innsparingstiltakene for virksomheten er nedgang i antall årsverk - vi er vi tatt ned med et helt 

lærerårsverk, og 0,4 fagarbeiderårsverk. (fra 1/8) 

Felles satsingsområder skole/bhg: Foreldresamarbeid har stått i fokus, og vi har jobbet sammen på tvers for å forberede 

gode møter og se på hvordan vi kan øke foreldreengasjementet og oppmøte. Bare det å få valgt foreldrekontakter til 

rådsorganer har vært et utfordrende område de siste årene, og ble et mål i seg selv i høst. Økt bruk av tolk både på 

større møter og samtaler er et viktig virkemiddel i tillegg til økt fokus på visualisering av innhold og oversettelser av 

dokumenter. Det er allerede avholdt to gode møter, begge med bedre oppmøte enn vi har hatt tidligere.  

Barnehage: 

Nedstengingsperioden ble utnyttet til å starte på et større arbeid med revidering av årsplanen, og denne ble nylig 

ferdigstilt. Et flott dokument som vi og foreldrene vil ha god nytte av framover. Da barnehagen startet opp etter 

nedstenging, var åpningstiden redusert og barna var inndelt i små kohorter. Det førte til at arbeidet med 

språkleikgruppene kunne fortsette, og de voksne opplevde det som veldig positivt å forholde seg til en mindre gruppe 

gjennom hele barnehagedagen. Ved oppstart høsten 2020 er gruppa vanlig størrelse igjen, og åpningstiden tilbake ved 

det normale, noe som utfordrer språkarbeidets rammevilkår.  

Skole: 

Hjemmeskoleperioden og oppstarten etterpå viste at det sosiale samspillet, og trivsel blant elevene ikke var 

tilfredsstillende. Innføringen av den nye planen for “Trivsel og trygghet” har derfor vært viktig siste periode. Vennskap 

og tiltak knyttet til friminutt og leik har stått sentralt, samt relasjonsarbeid i klasserommet. Ellers kan det også nevnes at 

klassene er godt i gang med programmering. 

 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 
- Nå er det 35 barn i bhg, delt på tre avdelinger. De fleste (86%) barna har minoritetssrpåklig bakgrunn. 
- 26 lever på 1.-7. trinn. (ned med 10 elever siden sist høst, noe som tilsvarer 28% nedgang) Godt over 

halvparten (77%) av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn. 
- 7 elever som benytter seg av SFO (nedgang i antall barn henger sammen med nedgang i elevtallet totalt) 
- 10,3 stillinger i barnehagen 
- 4,7 lærerstillinger 
- 1,15 fagarbeiderårsverk (80%+35%) i skolen  
- 1,8 admin (virksomhetsleder 100%, avd.leder 50%, merkantil 30%).  

 
 
 

 

Sykefravær og nærvær 
Bemanning 2. tertial 

Antall ansatte 21 + 3 lærlinger 

Antall årsverk 19,35 (18,15 fra 1/8-20) 

Sykefravær % 14,8 

Nærvær Ny fraværsrapport viser ikke 
nærvær.  

 

I 
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Virksomhet: Mausund oppvekstsenter 
Navn leder: Håvard Holte Os 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 
2. tertial er i oppvekstsektoren preget av avslutning av skole- og barnehageåret, sommerferie og 
oppstart av det nye året, så også for oss ved Mausund oppvekstsenter.  
 
Det største fokuset i utviklingsarbeidet i skolen har vært knyttet til fagfornyelsen. Mer eller mindre 
all utviklingstid har vært rettet mot dette, for å gjøre oss i stand til å jobbe etter den nye 
læreplanen fra august 2020. Som nevnt i tertialrapporten etter 1. tertial ble nye av dette arbeidet 
«satt på vent» i stengingsperioden i mars-april. Etter åpninga kom arbeidet i gang, og vi er nå 
ferdig med 3 av 5 moduler i Udirs kompetansepakke knyttet til læreplanfornyelsen. Til tross for at 
progresjonen i arbeidet med ny læreplan ikke har gått etter opprinnelig plan, mener likevel å være 
klar til å arbeide i tråd med ny læreplan fra skolestart nå i høst. Vi ser imidlertid at den endrede 
praksisen læreplanen vil kreve av oss, vil medføre at vi må bruke mye tid i personalet på 
utviklingsarbeid knyttet til dette i langt tid fremover. 
 
Som nevnt i tertialrapporten i 1. tertial hadde vi høyt sykefravær til april. I 2. tertial har imidlertid 
bemanninga vært relativt stabil. Vi har fått jobbet godt med planlegging av årsplan for det nye 
barnehageåret. Barnehagen har fortsatt sitt fokus på leseglede, og vil også fortsette dette i 
barnehageåret vi nå er inne i. 

 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Også i 2. tertial har situasjonen ved oppvekstsenteret vært preget av koronasituasjonen. I 
forbindelse med stenginga i store deler av mars og april ble mye utviklingsarbeid «satt på vent». 
Utover i 2. tertial har også smitteverntiltakene påvirket skole-/barnehagehverdagen, men vi har 
gradvis blitt vant til den «nye hverdagen» dette medfører, og er nå i en tilnærmelsesvis normal 
drift. Det mest spesielle er kanskje at alle eksamener i 10. trinn ble avlyst. Vi opplever likevel at vi 
fikk til en god avslutning på skole- og barnehageåret.  
 
Det har vært noen mindre endringer i tjenesteproduksjonen ved virksomheten i 2. tertial. I og med 
at vi har gått ned i antall lærerårsverk, tilbyr vi ikke lengre arbeidslivsfag til elevene i 
ungdomsskolen. Vi har også slått sammen flere klasser i enkelte fag, slik at skolen nå er to-delt i 
4,5 uketimer, mot en tidligere 2 uketimer. Skolen er for øvrig tre-delt. På grunn av nedgang i 
elevtallet fremstår imidlertid denne endringen som fornuftig, også etter faglige vurderinger. 
 
Antall barn i barnehagen er har vært uendret gjennom tertialet. Her fryktet vi en nedgang til 3 
barn, men takket være tilflytning i sommer er antallet fortsatt 5 barn. Elever i skolen har gått ned 
mye i løpet av tertialet, fra 19 før sommeren til 14 på nåværende tidspunkt. 

 
 

Sykefravær og nærvær 
Bemanning 2. tertial 

Antall ansatte 8 

Antall årsverk 7,1 

Sykefravær % 2,8 % 

Nærvær Har ikke fått 
nærværsprosent 
for tertialet. 

Kommentarer: 

Antall årsverk har gått ned fra 7,81 ved inngang til tertialet, til 7,1 på nåværende tidspunkt. Dette har som 

nevnt fått noen mindre konsekvenser for tjenesteproduksjonen. Mye av dette er imidlertid tatt inn gjennom at 

virksomhetsleder ikke lengre er frikjøpt i 20% for å jobbe med IKT-relaterte oppgaver på kommunalt nivå (som 
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lå inne i virksomhetens årsverk), samt at vi nå ikke har noen lærere i videreutdanning gjennom den statlige 

videreutdanningsordninga, som før sommeren tilsvarte 37,5% stilling. 

Ellers er det gledelig å se at sykefraværet har gått mye ned sammenliknet med 1. tertial. 

Investeringsprosjekter  
Nummer Navn Tidligere års 

budsjett 
Årets 

budsjett 
Total 

budsjett 
Regnskap 

      

      
Kommentarer: 

Vi har ingen investeringsprosjekter på oppvekstsenterets budsjett. Utskifting av oppvekstsenterets 

varmeanlegg er imidlertid et investeringsprosjekt det etter virksomhetsleder vurdering er maktpåliggende at 

blir gjennomført i løpet av 3. tertial! Temperaturen i klasserommene ved klasserommene har i flere år vært for 

lav i store deler av vinteren, samt at dispensasjonen knyttet til oljefyring som hovedvarmekilde går ut ved 

årsskiftet. 
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Virksomhet: Sørburøy barne- og ungdomsskole 
Navn leder: Line Brendberg 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 
Lesing og ordlæring – Skolen har arbeidet særlig med leseforståelse og tolking av tekst i forkant av 
nasjonale prøver i lesing, som halvparten av elevene våre har i år. Alle lærere er opplært og 
involvert i å gjennomføre veileda lesing i sine fag, og trekke ut sentrale fagbegreper. Nytt av året 
er at ukas leselekse med leseoppdrag rullerer på fag inne i produktplana. Lærerne har arbeidet 
med temaet «ordlæring i faga» etter temaet på felles planleggingsdag, og har egne øvingsområder 
på tiltaket som er i fokus hele høsten. Det er beholdt en liten delingsressurs på seks timer ved 
skolen etter nedskjæringa i ramma. Halvparten brukes til tolærerøkter i engelsk og norsk (der 
leseferdigheter og ordlæring er prioritert inn), og den andre halvparten til å sette egen lærer inn 
på deler av fagene fordypningsspråk, valgfag og utdanningsvalg i ungdomsskolen.  Øvrig 
undervisning er nå udelt ved skolen, og dekker et stort spenn på ferdighetsnivå, selv om elevtallet 
er lite. 
Regning – Vi fortsetter å utvikle konkret metodikk på trening i logiske operasjoner i møte med 
problemstillinger, og gir denne type oppgaver en hel uketime, i tillegg til at strategiske tenkemåter 
ofte er «oppstartsaktivitet» i timer som har mer fokus på trening i regneoperasjoner. Dette er en 
følge av vår analyse av hvilke deler av prøver som Alle teller og nasjonale prøver flest elever fra 
oss har problemer med (tallforståelse og regneoperasjoner). Vi har to lærere som deler 
matematikkfaget, som planlegger og evaluerer de større linjene felles. 
Digital utvikling – Skolen har rullert sin læringsplan i digitale ferdigheter for nytt skoleår, og har 
konkrete læringsmål for både elever og lærere fram til sommeren 21, fordelt på opplæring i bruk 
av apper og laging av produkter, nettvettsarbeid og digital kommunikasjon. 
Rullering av utviklingsplan – lokal evaluering av utviklingsplan foregår etter ulike stoppunkter 
gjennom året, fram mot ei rullering i slutten av skoleåret. For læringsmiljødelen er det tatt i bruk 
resultater fra brukerundersøkelser, innspill og forslag fra elevråd og FAU/foreldrekonferanser og 
momenter fra styringsdialogen, i tillegg til lærernes observasjoner av utvikling og utfordringer. For 
læringsdelen har vi brukt kartleggingsprøver, Alle teller og læringsstøttende prøver fra våren 2019, 
nasjonale prøver fra høsten 2020, og kartleggingsprøver /Alle teller fra våren 2020. Dette utfylles 
med innspill fra utviklingssamtaler med elevene, og lærernes faglige oppsummeringer ved slutten 
av hver periode (fire perioder i løpet av undervisningsåret). Prioriterte tiltak i utviklingsplan 
nedfelles i konkrete tverrfaglige produktplaner i hver periode. Nåværende lokale mål blir stående 
fram til sektoren reviderer sine overordna målsetninger etter oppvekstdebatten. 

 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 
Sørburøy skole har dette skoleåret fire elever fordelt på mellom- og ungdomstrinn. 
Undervisning og administrasjon dekkes av tre ansatte, to i delstillinger. Skolen kjøper utfyllende 
tjenester for musikkundervisning fra Frøya kulturskole, og i sør-samisk som andrespråk fra Sør-
samisk kunnskapspark. 
Begge avgangselevene fra skolen i sommer har starta i vgs på førstevalget sitt av linje og skole. 
Rektor går nå i 80 % stilling, der mesteparten er undervisning. Det betyr at en må forvente enda 
mindre deltakelse i administrative prosesser enn tidligere. Det har allerede vist seg vanskelig å få 
til å rydde en dag til å ta fri, fordi administrative oppgaver tildeles med kort frist uansett. 
Kontaktlærer går i 100 % undervisningsstilling, og ei tredje stilling er på 40 % undervisning. Ei 2 % 
assistentstilling ligger i tillegg for å ivareta faste rutiner innen miljøretta helsevern og orden i 
materiell. 
 

 

 

Sykefravær og nærvær 
Bemanning 2.tertial 

Antall ansatte 4 
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Antall årsverk 2,22 

Sykefravær % 2,7 % 

Nærvær  
Kommentarer: Kun egenmeldt fravær. 
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Helse og mestring 
Virksomhetens tertialrapport 2. tertial 2020 

Virksomhet: Familie og helse 

Navn leder: Torny Lillian Dahlø Sørlie  
 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

 
FOKUSOMRÅDER 2019 – 2021 VIRKSOMHETEN FAMILIE OG HELSE 
 
Fokusområde 2019-2021 Morgendagens omsorg/ tjenester 
a.1 Velferdsteknologi og hverdagsmestring:  
Velferdsteknologi lagt til prosjektleder for velferdsteknologi M.O. 
Tjenesten har ikke vært i drift siden mars, nasjonal nedstenging grunnet SARS-CoV-2. Lederrolle 
for tjenesten ble fra 1.juni overflyttet fra ergoterapeut til fysioterapeut for voksne organisert i 
PLO.  
 
Fokusområde 2019-2021 Tjenesteutvikling 
 
b.1 Videreutvikle Familiesenteret og Ideologien «Familiens hus»: 
 
Virksomheten Familie og helse har i flere år vært i prosess med etablering av Familiens hus. Dette 
er og har vært en kontinuerlig prosess. Familiens Hus er en organisasjonsmodell basert på det 
kommunale tjenestesystemet, der målsettingen er å gi et samordnet og godt tverrfaglig tilbud til 
barn, unge og deres familier. Familiens Hus skal fremme trivsel og god helse hos barn, unge og 
deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår. Virksomheten har i 2020 jobbet med ny 
organisering og ny lederstruktur som tiltak i videreutviklingen av familiens hus. Ny organisering ble 
vedtatt i ASU august 2020. Virksomheten landet på en organisering der en går fra 4 avdelinger til 2 
avdelinger.  
 
Avdeling 1 vil fungere som «inntakskontor» i virksomheten. Avdeling 1 får betegnelsen «Hagen» i 
Familiens hus. Her kommer alle innom på forskjellige punkter i livet og avdelingen har mulighet til 
å ha en oversikt over helhetsbildet rundt hver bruker.  
 
Avdeling 2 vil fungere som tiltaksavdelingen i virksomheten. Avdeling 2 får betegnelsen «huset». 
Denne avdelingen har ekspertise på tiltak til virksomhetens brukere.  
 
Avdeling 2 skal jobbe i team, sammen med representanter fra avdeling 1 rundt brukere. 
Representanter fra avdeling 1 har oversikten over utfordringene til bruker, dette kan være fra en 
utfordring til flere utfordringer. I modell av ny organisering vil det bli opprettet et helseteam og et 
familieteam. Disse teamene er ikke statiske, og man blir kalt inn etter behov. 
  
Det ble i ASU vedtatt å ha 2 avdelingsledere. 1 for avdeling «hagen» og 1 for avdeling «huset».  
 
Barneverntjenesten har et godt samarbeid med andre kommunale tjenester ifht barn og unge. 
Ansatte i barneverntjenesten er positive til ny organiseringsmodell og ser frem til å løse sine 
oppgaver rundt barn og deres familier i et tverrfaglig fellesskap. 
 
Som i 1.tertial er det et veldig godt samarbeid med helsestasjonen, og barneverntjenesten 
opplever at man evner å støtte opp under hverandres arbeid og innsats på en god måte. Terskelen 
for kontakt er lav, og samarbeid med samtykke fungerer bra. 
Deltakere fra flere tjenester har også i perioden samarbeidet med barneverntjenesten ifht. 
deltakelse på digitale seminar der man tilegner seg kunnskap som kan bygge felles forståelse i 
arbeidet rundt barn og unge. 
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På grunn av smittevernstiltak har helsestasjonen/skolehelsetjenesten denne perioden i økende 
grad tatt i bruk elektroniske løsninger for kommunikasjon både med barn/unge/foresatte og 
samarbeidspartnere.  Dette kan ikke erstatte personlig kontakt, men vil være et nyttig og viktig 
supplement i tjeneste- tilbudet også i framtida. Økt bruk av IKT har imidlertid tydelig vist behovet 
for at det finnes økonomi og plan for nødvendig oppgradering av utstyr 
 
b.2 Diabetessykepleier sin rolle inn i folkehelsearbeidet:  
Smitteverntiltak og sykemelding har gjort at samarbeidet rundt videre utvikling av gruppetilbud til 
barn og unge i forhold til kost/aktivitet har stoppet opp for en periode. 
 
b.3 Ledergruppe som utfører god ledelse: 
Ledergruppen har fungert bra i dette arbeidet, og man har oppnådd en enighet rundt videre 
satsning og utvikling felles for virksomheten. Ledergruppen har i siste tertial sluttført arbeidet ifht. 
omstillingsprosess. Samarbeid om å fremme fokus på forebyggende innsats og arbeid for barn og 
unge har blitt tydelig løftet frem, og ledergruppen har planlagt ut fra å kunne løse også 
morgendagens oppgaver i ny organisering. 
Med tidligere virksomhetsleder sin overgang til kommunalsjef, har virksomheten periodevis ikke 
fungert optimalt ifht lederoppgaver og lederstøtte for avdelingslederne. 
Ny virksomhetsleder kom på plass 17.08.20. 
 
Barneverntjenesten har vært inne i en krevende perioden med underbemanning over lengre tid, 
ansettelsesprosesser og stort arbeidstrykk. Dette har gjort at lederoppgaver ikke har blitt 
prioritert, da barnevernleder har måttet kompensere i drift i mangel av personell. 
 
b.4 Organisering av rus og psykisk helse: 
Plan for organisering av dette arbeidet innad i egen virksomhet er avklart, men det er fortsatt 
uavklarte spørsmål i forhold til tjenestetilbudet til barn/ unge som har behov for omsorg/tiltak 
utenfor eget hjem og på fritid (etter skoletid) Dette arbeidet vil fortsette i den videre prosess. 
 
Ny organisering av psykisk helse og rus er vedtatt, og hvor tjenestene inndeles i forløp (trinn) ut i 
fra tjenestebehov. Ny organisering tilsier at det blir viktig å tydeliggjøre oppgaver og ansvar innad i 
rammeområdet, men også overfor eksterne samarbeidsparter / behandlingsinstitusjoner. 
 
Organisering: 

 Familie og Helse skal ha fokus på forløp 1 og forløp 2, dvs. forebygging, lavterskel og tidlig 
innsats innen psykisk helse og rus.  

              Kompetansen på lavterskel og det forebyggende arbeidet ligger til denne virksomheten.  
              Begrunnelsen for dette er å skille heldøgns tjenester og dagtjenester fra hverandre. 
 

 Heldøgns tjenester innen området skal ytes i virksomhetene pleie og omsorg, og 
virksomheten bo, aktivitet og miljøtjenesten (forløp 3). 

 

 Bo, aktivitet og miljøtjenesten skal ivareta brukere som interkommunal 
oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse ikke har et tilbud til. 
Denne brukergruppen har samme behov som andre bruker i kommunen med store og 
langvarige behov, og det vil derfor være naturlig å plassere tjenesten inn under denne 
virksomheten som i dag som yter heldøgns tjenester og jobber miljøterapeutisk med fokus 
på relasjon, boligsosialt arbeid, aktivitet og mestring av hverdagen. 

              Virksomheten skal yte et tilbud til de som har behov for omsorgstjenester for å ivareta  
              trygghet i livssituasjonen, tilsyn og bistand gjennom hele døgnet.  
 
 

 Oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse Hitra/Frøya (Interkommunalt samarbeid)  
Forløp 3, psykisk helse og rusomsorg/ROP (Kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser) 
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              Hitra kommune skal også gi et tilbud til ungdom som av ulike årsaker har falt utenfor, eller 
              står i risiko for å falle utenfor. 
              Tjenesten skal på lik linje med bo, aktivitet og miljøtjenesten ha fokus på miljøterapeutisk 
              arbeid. Forskjellen ligger i oppsøkende og   ambulerende tjeneste, samt at det ikke gis 
              tjenester til brukere i heldøgns omsorgsbolig. Hitra kommune er vertskommune for dette 
              samarbeidet. 
 
b.5 Pilotprosjekt hjelperessurs på legevakt:  
Pilotprosjektet er sluttført, men det er enighet om å videreføre beredskapsvakt for hjelpepersonell 
ut 2020. Det planlegges egen sak til politisk behandling som beskriver erfaringer som er gjort i 
prosjektet samt anbefalinger og tiltak videre. 
 
 
Fokusområde 2019-2021 Kvalitetssikring/ Internkontroll 
 
c.1 Revidering av internkontroll på alle avdelinger jfr. internkontrollforskriftene:  
Dette har ikke vært et prioritert område pga. manglende kapasitet som skyldes underbemanning i 
tjenesten over lengre tid. Hovedfokus har vært å levere lovpålagte tjenester til våre innbyggere. 
 
c.2 Oppdaterte interne styringsdokumenter, retningslinjer etc. 
Nasjonale faglige retningslinjer følges, men det har heller ikke i denne perioden vært kapasitet til å 
oppdatere rutinebeskrivelser / års-jul etc. Strategisk rekrutteringsplan for rammeområdet 
revideres, samt at hvert tjenesteområde skal utarbeide sin handlingsplan, da ut i fra statlige 
føringer og kompetansebehov.  
 Ny organisering av virksomheten, herunder vektlegging av tverrfaglig kompetanse samt 
mobilisering av eksisterende kompetanse, må vektlegges i handlingsplanarbeidet. 
 
c.3 Tjenestebeskrivelser:  
Utarbeidelse av nye tjenestebeskrivelser er kommet i gang etter vedtak om ny organisering. 
Beskrivelse av ulike roller og ansvarsfordeling er påstartet. For barnevern blir det lite endringer i 
arbeidsoppgaver og tjenestebeskrivelser. 
 
 
c.4 Vold og trusler:  
 
Ingen registrerte tilfeller i 2.tertial. Barneverntjenesten skal ha en gjennomgang av rutiner i 
september 2020, da det kommer flere nye ansatte. Revidering av rutinebeskrivelser stoppet opp 
pga. bemanningssituasjon. 
Det er ønskelig med kurs for ansatte, og en gjennomgang av ROS analyse for legekontoret.  
 
 
Fokusområde 2019-2021 Tverrfaglig samarbeid helse/oppvekst 
d.1 Fokus på systemisk arbeid:  

Det er behov for å avklare SLT koordinators rolle/mandat og plassering i organisasjonen.  
Barnevern har ikke vært involvert i 0-24 prosjektet i perioden.  
Det er fortsatt mangler i planarbeidet ifht vold i nære relasjoner. Utydelig hvor dette ansvaret 
ligger og hvem som skal ta ansvar for å få arbeidet i gang i perioden.  

I henhold til Barnevernreformen er viktig å koble på alle kommunale tjenester som berøres av 
denne, og at kommunen må etterstrebe å møte de krav som reformen vil stille i 2022. Reformen 
fremmer en tydelig innramming av barnevernets arbeid, og pålegger i større grad andre tjenester 
mer utvidede oppgaver. Dette er per i dag underkommunisert i kommunen.  
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Videreføring av planlagt arbeid etter fagdag om vold i nære relasjoner stoppet opp i mars pga. 
nasjonale smitteverntiltak.  

 

 

 
 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Friskliv og Mestring: 
Frisklivssentral: Ikke i drift grunnet SARS-CoV-2, sykemelding og manglende ressurs. Ressurs på ca 
30% hos fysio i friskliv er brukt på andre arbeidsoppgaver. 
Fysioterapi: Normal drift på lavterskelkonsultasjoner helsestasjon og individuell oppfølging av barn 
i barnehage/skole. Gruppetilbud ikke i drift siden mars grunnet SARS-CoV-2.  
Oppstart 4-mnd.grupper fra slutten av juni. Bassenggrupper får oppstart fra september.  
Det brukes en vesentlig ressurs på koordinatorarbeid, noe økt grunnet personalmangel på 
helsestasjonen. Endret ressursbruk grunnet manglende godkjenning for søking og håndtering av 
elektroniske hjelpemidler hos ergo og hjelpemiddeltekniker. Fysioterapeut har derfor måttet 
bruke mye tid på dette. Dette har gått på bekostning av planlegging av tilbud i Friskliv ung og 
forbyggende arbeid for barn/ungdom.  Ergo og teknikker får godkjenningskurs i midten av 
september.  
Ergoterapi/hjelpemidler: Normal drift og pågang på tjenesten. Ble ansatt vikar for 
hjelpemiddeltekniker fra starten av juli, noe som normaliserte ergo-/hjelpemiddeltjenestens drift 
igjen.  
Hverdagsrehabilitering: Tjenesten har ikke vært i drift siden mars/nasjonal nedstenging grunnet 
SARS-CoV-2. Lederrolle for tjenesten ble fra 1.juni overflyttet fra ergoterapeut til fysioterapeut for 
voksne organisert i PLO.  
Psykisk helse: Tjenesten har fortsatt hatt stort fokus på edukativ behandling, og opplever at 
brukerne får et kortere løp med tjenesten og at de ikke kommer tilbake i samme grad som 
tidligere erfaring tilsa. Nedgang i henvendelser fra 12.04.20, og denne nedgangen har fortsatt 
utover sommeren. Tjenesten har også bistått BAM med oppfølging av en av deres brukere.        
40% stilling har etter 12.04 20 bistått legekontoret grunnet SARS-CoV-2.  
 
Barnevern: 
Korona har periodevis også preget 2.tertial. Tjenesten har opprettholdt kontakt og bistand til de 
familier som er aktive saker. Det har vært gjennomført undersøkelser, tiltak, hjemmebesøk og 
samtaler som normalt. Under korona har barneverntjenesten hatt en nedgang i antall 
bekymringsmeldinger. Dette følger den regionale trenden i de minste kommunene i Trøndelag. I 
slutten av 2.tertial har ansatt meldinger begynt å normalisere seg igjen. Barneverntjenesten har 
hatt månedlig kontakt med Fylkesmannen i forhold til korona og har fulgt opp retningslinjer gitt 
fra Bufdir.  
 
Barneverntjenesten inngår i læringsnettverk med 4 andre tjenester i Trøndelag; Hitra, Heim, Fosen 
og Orkland. Det jobbes her med utviklingsarbeid regionalt og med forberedelser inn mot 
Barnevernsreformen i 2022. Fellesarrangement har i stor grad blitt kansellert pga korona, men 
man jobber med løsninger fremover for å videreføre arbeidet. Barnevernlederne i 
læringsnettverket avvikler månedlige møter på Teams i et godt samarbeid om tjenesteutvikling, 
drift, og har fokus på kompetanse- og erfaringsdeling. 
 
I 1.tertial etablerte barneverntjenesten i samarbeid med barneverntjenestene i Orkland, Hitra, 
Heim og Fosen en fosterhjemsveileder-stilling i 100 %. Stillingen avlønnes etter midler tilført fra 
Fylkesmannen i Trøndelag. Det er et ønske fra Fylkesmannen at tjenestene viderefører denne 
stillingen etter at tilskuddsperioden utgår. Stillingen har oppmøtested i Orkland som er 
ansettelseskommune, men server alle kommuners fosterhjem etter lagte avtaler og føringer 
mellom tjenestene.  
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Dette må legges med i en videre budsjettprosess for neste år. 
Fosterhjemsveilederen fungerer veldig bra og har gitt veiledning til lokalt fosterhjem i perioden. 
Barneverntjenesten opplever dette som et viktig og nyttig tiltak der samarbeidet fungerer godt. 
 
Barneverntjenesten har fortsatt stort fokus på familieråd som tiltak og har nå blitt spurt om å 
bidra med veiledningsstøtte til andre kommuner i Trøndelag for å hjelpe dem med å oppnå samme 
utvikling som Frøya har hatt på området. Barneverntjenesten opplever at familieråd er et 
etterspurt tiltak og at familier selv tar opp ønske om dette i kontakt med tjenesten.  
 
I perioden har barneverntjenesten hatt kontakt med familier tilknyttet 55 barn. I tillegg kommer 
kontakt med 7 tilsynsbarn som har bostedskommune i fosterhjem her fra andre 
omsorgskommuner. Det har vært tilbakeføring av omsorgen for 2 barn i perioden. Frøya kommune 
har per i dag omsorgen for 7 barn etter Bvl. § 4-12. I tillegg er det tre ungdommer over 18 år som 
har ettervernstiltak på institusjon eller i fosterhjem. Det er i dag kun 1 ungdom med plassering på 
institusjon, slik at kommunens utgifter på dette feltet er kraftig redusert ved overgangen til 
2.tertial. 
Barneverntjenesten har i perioden mottatt flere innsynsbegjæringer i tidligere barnevernssaker fra 
80- og 90-tallet.  Dette er svært tids- og arbeidskrevende for tjenesten da det er mye materiell 
som skal gjennomgås og vurderes ifht unndragelse fra innsyn.  
Med korona har det være redusert reisevirksomhet i tjenesten, noe som har medført en nedgang i 
kostander på reise/kost.  
 
Tjenesten har i 2.tertial hatt stor utfordringer med fagprogram og tekniske tilganger. Dette har 
medført at arbeidsoppgaver har blitt utsatt og svært forsinket. Det har også medført ytterligere 
etterslep på dokumentasjon som rapportert i 1.tertial. Selv om feilmeldinger og problemer har 
blitt meldt til teknisk support svært raskt, så har det vært vanskelig å få rettet opp feil og det har 
tatt svært lang tid å få løst problemene. 
 
Legekontor: 
Fokuset på legekontoret siden medio mars har vært korona. Det er jobbet etter FHI’s retningslinjer 
hele tiden, og har hatt daglig oppdatering ift rådene som har vært lagt ut på hjemmesiden. 
Det har vært størst fokus på koronatiltak de siste 7 mnd, og fra mars – juli har det vært en stor 
reduksjon på pas. som har fått tilbud om oppmøte på legekontoret.  
 Alle turister har blitt avvist, foruten ØHJ. 
Fra juli / august har det vært en øking på antall pasienter som har fått komme fysisk på 
legekontoret.  
Pasienter har fått tilbud om videokonsultasjoner. Dette har fungert veldig bra.  
Det ble satt opp en egen luftveisklinikk allerede den første uken etter at pandemien var et faktum. 
Barnevernsansatte flyttet ut av sine lokaler, og legekontoret fikk disponere hele denne avdelingen.  
Dette har fungert veldig bra. 
Tiden har gått med på å lage beredskapsplaner, planlegge arbeidsdagen ift opprettholde 
smittevern, kursing innen tema smittevern / korona.  
Tjenesteproduksjonen på avdelingen har vært redusert for å unngå for mange pasienter på 
venterom, legekontor, lab, skiftestue og skadestue.  
Alle pasienter som har fastlege har fått tilbud om time i år, foruten at det har vært øyeblikkelig 
hjelp. 
Den siste tiden (august 2020) har fokuset vært massetesting av pasienter. Vi tester alle som ønsker 
test, og prioriterer pasienter med symptomer. Det er også gjort avtaler med bedrifter om testing 
av ansatte uten symptomer. For pasienter uten symptomer må arbeidsgivere betale for.  
Fra 1 september har legetjenesten egen smitte bod / undersøkelsesbrakke for de med 
luftveissmitte. Massetesting av pasienter vil også foregå utenfor denne brakken.  
 
Sommeravvikling har gått overraskende bra, med kun 4 og 3 medarbeidere på jobb enkelte dager.  
Avdelingsleder har jobbet både administrativt og i drift hele sommeren, da det ikke har vært mulig 
å bruke vikarer på tvers av avdelinger. 
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Helsestasjon:  
Tjenesten har i perioden hatt redusert bemanning pga. sykemeldinger og permisjon. Fra mars var 
to ansatte (100 og 90%) ute av tjeneste pga. sykdom og fra mai gikk en ansatt (100%) ut i 
permisjon.  
Pga. smittevernsituasjon har ungdomskontakt, barne/ familieveileder og ungdom / familieveileder 
hatt hjemmekontor fram til sommeren og delvis også i sommer.  
Åpen barnehage har vært stengt, og ansatt der har vært omdisponert til arbeid i resepsjonen på 
helsestasjonen.  
Fra midten av mai har vi hatt en helsesykepleier som timelønnet vikar to dager pr uke, pluss at vi 
fikk hjelp i to dager i sommer fra Hitra helsestasjon. Fra august var en sykepleier tilbake i 50% 
stilling og fra 01.09 fikk vi tilsatt en sykepleier i 100% vikariat for helsesykepleier som er ute i 
permisjon. Vi har i tillegg fått tilsatt ny jordmor i 100% stilling, som fra september har hatt 
hovedansvaret for oppfølging av de gravide på Hitra.  
 
Fokus i perioden har vært å opprettholde et godt smittevern og å yte lovpålagte tjenester som 
svangerskapsomsorg, oppfølging av nyfødte, barnekontroller, vaksinasjoner og oppfølging av 
utsatte barn/ unge og barn/ familier med spesielle behov. Vi opplever at vi har ivaretatt dette på 
en tilfredsstillende måte og samarbeidet innad i avdelingen for å løse oppgavene har vært svært 
godt. Vi har også møtt forståelse både fra brukere og samarbeidspartnere i forhold til de 
nødvendige prioriteringene vi har måttet gjøre i denne perioden.  
 

 
 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 2 x. tertial 

Antall ansatte 34 

Antall årsverk 31,28 

Sykefravær % 10% 
 

Helsestasjon 14,3 
% 

Barnevern 3,8 % 
Friskliv og 

mestring 19,9 % 
Legekontor 5,1% 

Nærvær  
Kommentarer: 

Sykefravær skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. 
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Virksomhet: Pleie- og omsorgstjenesten 
Navn leder: Ann Kristin Sandvik 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 
Fokusområder og fellesmål Helse og mestring: 
 
Organisering av rus og psykisk helse: 
Fra 1. september ble det endring i organiseringen av rus/ psykisk helse i Frøya kommune. Familie og Helse 

(FH) har hovedansvar for forløp 1 og 2 lavterskel og tidlig innsats psykisk helse og rus. Bo, aktivitet og 

miljøtjenesten(BAM) – har hovedansvar for forløp 3 psykisk helse med behov for tjenester 24/7, og 

oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse Hitra/Frøya har ansvar for forløp 3 psykisk helse og rusomsorg/ROP.  

 

Pleie- og omsorgtjenesten er samarbeidspart med alle tjenesteyterne, både i form av hjemmebasert 

omsorg, og forvaltningskontoret som også er underlagt virksomheten. 

 
GDPR:  
Det er ikke jobbet felles på rammeområdet med GDPR i 2. tertial. I pleie- og omsorgstjenesten ble det 
gjennomgått sjekklisten for gjennomførte aktiviteter på sikkerhetsarbeid ved årsskiftet, og det er gjort tiltak 
i virksomheten for å utbedre det som ikke var på plass.  
 
 
Fokusområder og mål Pleie- og omsorgstjenesten: 
 
Morgendagens omsorg: 
Byggeprosessen i gang er godt i gang, og foreløpig i rute til innflytting i oktober 2021. Virksomheten er 
delaktig i valg i utforming av rom og andre løsninger. Det er tett samarbeid med prosjektledere, 
hovedentreprenører og underleverandører. Lederstruktur er landet, og alle avdelingsledere er innplassert i 
ny organisasjon. Bemanningsplan for den nye organisasjonen skal være på plass i løpet av 
september/oktober, og da vi kartlegging og innplassering av øvrige ansatte gjennomføres. 
 
Livsglede for eldre: 
Frøya sykehjem og boenheten Beinskaret ble re-sertifisert som livsgledehjem på avstand i 2019. Re- 
sertifiseringen fikk ingen merknader, men vi har fortsatt fokus fremover mot ny re-sertifisering i 2020. 
Denne vil også foregå på avstand. De siste månedene har livsgledearbeidet og fokus på individuelle 
livsgledeaktiviteter vært enda viktigere enn tidligere, da sykehjemmet har hatt besøkskontroll og lite 
fellesarrangementer for hele sykehjemmet. Dette har ansatte løst på en veldig god måte, og det er stort 
fokus på livsgledearbeid.  
 
Hverdagsrehabilitering: 
Virksomheten er representert i tverrfaglig hverdagsmestringsteam. Hverdagsmestringsteamet jobber godt, 
og det kommer stadig flere henvendelser på hverdagsrehabilitering. Hverdagsmestringsteam oppleves som 
positivt på brukerens mestring. Utfordringen til teamet er å finne de riktige kandidatene som mottakere at 
tjenesten.  
 
Holdningsskapende arbeid:  
Virksomheten opplever at holdningsskapende arbeid nytter, og vi ser det formålstjenlig å ha fokus på dette. 
I tillegg erfarer vi at holdningsskapende arbeid er «ferskvare» som må jobbes med kontinuerlig. Vi har faste 
refleksjonsgrupper på sykehjemmet der blant annet case som skaper refleksjon rundt holdninger er tema. 
Det er ansatte i veileder- teamet med videreutdanning i veiledning som driver refleksjonsgruppene, i tillegg 
til at det reflekteres i avdelingsmøter i tillegg.  
 
Heltidskultur:   
Virksomheten har jobbet med heltidskultur siden høsten 2017. Dette har vært jobbet som 
medarbeiderdrevet innovasjon, der ansatte selv har jobbet frem resultatene. Heltidskulturprosjektet krever 
mye jobbing. I hjemmesykepleien er det 5 ansatte med langvaktturnus i ulik grad. Denne er evaluert, og det 
er gode tilbakemeldinger. På miljøavdelingene er det utarbeidet ny turnus, og vi har startet opp. På miljø 1 
har vi 4 ansatte med langvakter hver 4. helg. Øvrige ansatte har fått turnus med jobb hver 3. helg, og 1 
hinkvakt på 12 uker. Her har vi flere som ønsker å prøve langvaktturnus, og dette blir sett på etter hvert. På 
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somatiske avdelinger i 2. etg. startet opp med langvaktturnus januar 2020. Erfaringene så langt er gode. I 
oktober starter vi også opp med utprøving av langvaktsturnus på korttidsavdelingen og somatisk 1. etg., som 
er de siste avdelingene som ikke har startet opp.  
 
NED- Prosjektet/sykefravær:  
Det jobbes kontinuerlig med tiltakene i NED- prosjektet og sykefravær. I 2019 hadde virksomheten et totalt 
fravær på 9,8%, nedgang på nesten 2% fra 2017. Vi har i 2. tertial opplevd en god del koronarelatert fravær, 
da terskelen for å være hjemme skal være mye lavere enn før på grunn av luftveissymptomer. Vi har også 
hatt en del fravær på grunn av at ansatte har ventet på svar på koronatest.  

 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 
 

2. tertial har vært preget av situasjonen vi står i med korona, samt ferieavvikling på alle avdelinger. På 

tross av at vi ikke kunne benytte svenske legestudenter som planlagt på grunn av korona, har alle fått 

avviklet ferie som avtalt. Det har vært svært vanskelig med nok personell, både pga. vikarene vi ikke 

kunne benytte og annet korona relatert fravær. Ansatte har gjort en formidabel innsats og vist 

fleksibilitet for å få bemanningen til å gå opp, og samtidig ha fokus på brukerne og deres behov. 

Virksomheten er så godt forberedte som vi kan være med tanke på en eventuell smitte, og alle ansatte i 

virksomheten har bidratt til at vi har fått det til på en god måte.  

Nedenfor beskrives status for 2. tertial som ikke omhandler korona- situasjonen og ferieavviklingen i 

virksomheten.  

Hjemmebasert omsorg:  

Det har vært greit i 2. tertial i hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten møter de behovene brukerne som 

kommer fra sykehjemmet/sykehuset til eget hjem har. I BPA har vi fortsatt vikarbyrå i vakante stillinger 

og vi får ikke rekruttert noen fast inn i disse stillingen.  

Beinskardet omsorgsbolig: 

I 2. tertial 2020 har det vært greit på Beinskardet. Det er fortsatt stor pågang av søkere til Beinskardet A- 

bygget.   

Dagsenter for demente og dagsenter for eldre: 

Begge dagsentrene ble stengt ned i mars når situasjonen med korona oppsto. Dette hadde spesielt store 

konsekvenser for brukere av dagsenter for demente. Dette ble derfor åpnet igjen 20. april, med strenge 

smitteverntiltak. Dagsenter for eldre åpnet opp etter ferieavviklingen. Vi har mange brukere som 

benytter seg av dagsentertilbud. På dagsenter for demente tar vi inn brukere fortløpende, mens vi på 

dagsenter for eldre foreløpig ikke tar inn nye brukere, da det vil blir utfordring med smitteverntiltak på 

grunn av plassen.    

Sykehjemmet:  
I 2. tertial har det vært mindre press enn 1. tertial både fra sykehus og innbyggere i kommunen med 
behov for sykehjemsopphold.  
 
I sykepleierpoolen er turnusen dekket med sykepleier 24/7, men vi er veldig sårbare for fravær. Dette har 
vært en stor utfordring i ferieavviklingen, da vi ikke har hatt tilgang til sykepleiere gjennom vikarbyrå. 
Dette har generert mye overtidsbruk på ansatte som allerede går i full stilling.  
 
Hukommelsesteam: 

Hukommelsesteamet har gjennomfører fortløpende kartleggingsbesøk og oppfølgningsbesøk, og det 
kommer stadig nye henvendelser til teamet.  
 
Forvaltningskontor for helse og omsorg:  

I følge registreringer i Profil har forvaltningskontoret mottatt 116 søknader om helse og omsorgstjenester 
i 2. tertial. Behandlet 104 søknader. Færre søknader i sommerperioden enn ellers i året.  
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Døgn sykehus så langt i 2020: 136 døgn 

Døgn Hitra sykehjem så langt i 2020: 7 døgn. Hitra kommune har ikke kjøpt døgn på Frøya sykehjem 2. så 

langt i 2020.  

 

Positivt fra hele virksomheten: 

 Ansatte er innstilte på å få det til, og tar de utfordringene de får. Dette har vi spesielt erfart med 

den situasjonen vi har stått i den siste tiden. 

 Gode og konstruktive tilbakemeldinger fra fornøyde brukere og pårørende.  

 Vi har flere ansatte som deltar på ABC- opplæring i miljøbehandling og geriatri, og flere 

assistenter som er under utdanning for fagarbeidere.   

 Virksomheten har fått på plass flere rekrutteringsstillinger til ungdommer under utdanning.  

 

Avvik:  

Det er meldt 50 avvik i 2. tertial. 30 gjelder sykehjemmet og 11 gjelder hjemmetjenesten.  Av 41 avvik er 

det 10 avvik som er meldt som meget alvorlig. Alle avvikene er lukket på virksomheten. 23 av 41 avvik 

gjelder medisin/medisinhåndtering. Det kan for eksempel væra at det mangler en tablett i brukers 

dosett, og det oppdages før medisin deles ut til bruker. I forhold til hva som er avvik har vi fokus på i 

avdelingsmøtene, samt internundervisning. Avvik bli også gjennomgått på avdelingsmøter. Virksomheten 

har fokus på at vi skal ha lav terskel for å melde avvik, da dette er utgangspunkt for læring.  

Personell – ressurs og ressursutnyttelse, kompetanse: 

Vikarbyrå: Sammenlignet med 2019 har vi brukt ca. like mye på vikarbyråtjenester så langt i 2020. Ca. 3,3 

mill.  Det er størst forbruk av vikartjenester i BPA- tjenesten (ca. 2,1 mill.). Det er stor bruk av 

vikartjenester i BPA- tjenesten da det er vanskelig å rekruttere noen inn. I tillegg er det en utfordring at 

det ikke er budsjettert med utgifter til vikartjenester i BPA- tjenesten. At vi ikke fikk 9 legestudenter som 

skulle jobbe hos oss i ferieavviklingen på grunn av korona, gjør at det er brukt mer vikartjenester enn det 

som hadde vært nødvendig vis disse hadde kommet som avtalt. Vi ser både at det ved sykepleierpoolen 

og de andre avdelingene er blitt brukt en god del overtid og forskjøvet arbeidstid for å dekke opp ved 

fravær og ferieavviklingen. Dette har vært helt nødvendig for kunne gi forsvarlige tjenester, og fylle 

lovkravet med sykepleier 24/7 på sykehjemmet. Det er bruk veldig mye tid i ferieavviklingen, og nå på 

tidlighøsten med å fylle alle vakter med personell med riktig kompetanse. Dette gjelder både 

sykehjemmet og hjemmebasert omsorg.  

Sykefravær og nærvær: 

Sykefravær totalt PLO i 2. tertial er 10,9%. 5,4% av dette er avklart langtidsfravær over 56 dager. Det vi 
ser kan være med på å holde fraværet stabilt, og få det lavere kan for eksempel være ekstra innleie ved 
uro som krever 1/1 bemanning og ved fysisk tung arbeidssituasjon som har pågått over lengre tid. Dette 
kan gjøre at ansatte «står i det». Stabilitet i ledergruppa og nærledelse kan også være en medvirkende 
årsak til å få fraværet ned. Vi jobber både med dette, med andre tiltak fra NED- prosjektet, ellers aktivt 
for å holde sykefraværet nede. En del av fraværet vi har hatt i 2. tertial er koronarelatert.  

 

 
 

Sykefravær og nærvær 
Bemanning 2. tertial 2020 

Antall ansatte Ca. 130 faste 
ansatte og vikarer 

Antall årsverk 97,1 

Sykefravær % 10,9% 
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Virksomhet: Bo-, aktivitet- og miljøarbeid 
Navn leder: Berit Gulbrandsen 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Morgendagens omsorg 
Fokusområdet og mål for Helse og mestring; Organisering av rus og psykisk helse. 
Det er besluttet ny organisering av den kommunale rus/psykisk helsetjenesten. I denne prosessen 
har det blitt gjennomført endringsoppsigelse av alle ansatt i Oppfølgingstjenesten, som ble 
avsluttet i juni. Oppfølgingstjenesten opphører som tjeneste fra den 31.08.20. Fra 01.09.20 har 
BAM ansvar for boligoppfølging av voksne personer med alvorlig psykisk lidelse og med langvarig 
omsorgsbehov og som ikke nyttiggjøre seg tilbud innenfor den interkommunal oppfølgingstjeneste 
eller PLO innenfor dette fagområdet. 
 
Fokusområdet og mål for BAM; Alle i kommunen skal kunne bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen 
bolig. 
Det er i denne perioden gjennomført på nytt en oppdatert kartlegging fra 2018 av brukere som er 
aktuelle inn i et nytt bofellesskap. Brukerne som er kartlagt er pr t. i alderen 14 – 27 år, totalt 11 
brukere melder behov for omsorgsbolig som er samlokaliserte. Byggingen av et bofelleskap kan i 
den sammenheng med fordel bygges med 2 byggetrinn. 
 

Tjenesteutvikling  
Mål BAM – helhetlig organisering av rus og psykisk helsearbeid i kommunen. 
Virksomheten har fra 01.09.20 ansvar for å yte tjenester til personer med alvorlig psykisk lidelse 
og langvarig behov for boligtjenester. Dette er organisert i tjenesteområdet Moa.  
 
Mål BAM – Dagtilbud/ aktivitet – «noe å stå opp til» som gir en meningsfull hverdag. 
Dette målområdet er noe vi må fortsette å jobbe med, noe endring- og utviklingsprosessen i BAM 
tar inn som oppgave. Å ivareta en meningsfull hverdag og aktivitet har vært utfordrende i Korona 
tiden, da det krever ny tenkning og kreativitet blant ansatte. Men ettersom det utover våren ble 
lettet litt på tiltakene, ble det rom for litt aktivitet/turer i sommer, da planlagt med utgangspunkt i 
smittevernhensyn. Besøksforbud grunnet Korona ble også etter hvert opphevet, så selv om det 
fortsatt er restriksjoner, har det i sommermånedene vært lettere å opprettholde kontakt med 
pårørende.  
 
Cafè Kysthaven har vært stengt fra mars -20 frem til 19.august grunnet Korona og avvikling av 
ferie. Fra juni og frem til ferie ble dagtilbud organisert slik at brukerne møtte opp ved dagsenteret 
for så å delta på ulike aktiviteter. Aktivitetene var avklart med brukerne på forhånd ut i fra deres 
ønsker. Cafèen har vært i full drift fra og med 19.08.20. 
 
Mål BAM - Målgruppen innehar en aktiv fritid med opplevelse av mestring, tilhørighet og trivsel 
Gjennom sommeren ble det ved Heia laget en aktivitetsplan med ca 3 fastsatte aktiviteter hver 
uke. Flere deltok på aktivitetene i tillegg til aktiviteter utenom planen. Til tross for en annerledes 
sommer, har den vært bra. Tilbakemeldinger fra pårørende og brukere om at sommeren har vært 
fin og tilbudene gode. Fritidstilbud som brukere deltar på, startet opp igjen i august etter å ha 
vært utsatt på grunn av Korona. I slutten av august er alle beboerne ved Heia tilbake. 
Kommunikasjonen og samholdet beboerne imellom er veldig godt etter ferien. Beboerne tar selv 
initiativ og er aktive sammen, både med og uten personal til stedet. 
 
Mål BAM - Driften i virksomheten BAM er godt tilpasset for å kunne møte dagens og 
morgendagens behov for tjenester og etterspørsel fra målgruppen. 
Planen før sommeren var å presentere status i endring- og utviklingsprosessen oppsummert i mail 
til ansatte, men vi kom ikke så langt. Det som har vært gjort er videre jobbing med 
utviklingsoppgavene, der noen er ferdigstilt, mens skisse til faglig plattform fortsatt jobbes det 
med. I midten av Juni gjennomførte ledergruppen et oppsummeringsmøte med hovedtillitsvalgt 
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og verneombud, der status og videre plan ble presentert og drøftet. Ledergruppen har også 
gjennomført en SWOT– analyse på organisasjon og ledelse og avdelingslederne har kartlagt sine 
arbeids- ansvarsoppgaver i hverdagen. I august ble det gjennomført et statusmøte med 
overordnet ledelse, HR, hovedtillitsvalgt og verneombud, der vi fikk lagt fram utviklingsarbeidet 
som er påbegynt og utført for deretter å kunne drøftet videre fremgang. Da spesielt med tanke på 
hvordan vi skal klare å involvere alle ansatte i det videre arbeidet.  Dette er spesielt utfordrende i 
forbindelse med de smittevernstiltakene som er grunnet Korona. 
 
Arbeidet med å evaluere enkeltvedtakene i BAM ble påstartet våren 2020. På Øvergården har 
primærkontakter og avdelingsleder gjennomført grundige kartlegginger av alle brukere, som ble 
tatt med inn i evaluering med forvaltningskontoret. Evalueringsmøtene ble også gjennomført med 
de av vergene og nærmeste pårørende som ønsket å delta. Alle vedtak var ferdig evaluert før 
sommeren, og endelig gjennomgang ble gjort i august. Det er også planlagt samme prosess ved de 
andre tjenesteområdene i løpet av høsten. 
 
Mål BAM - Arbeidsplassen som læringsarena er også et av våre fokusområder. 
Når det gjelder å etablere refleksjonsgrupper på alle tjenesteområdene, er dette noe vi fortsatt 
må jobbe med. Her trengs det opplæring og veiledning i hvordan gjennomføre god refleksjon.  
I forbindelse med internundervisning på utvalgte tema, har vi fortsatt internundervisning i «Dette 
må jeg kunne», men måtte avlyse siste del av undervisningen grunnet Korona. 
Utover dette har ansatte hatt mulighet til å ta e – læringskurs, samt at de har vært oppfordret til å 
ta bestemte kurs med tanke på smittevern. 
Når det gjelder lederutdanning har avdelingsleder gjennomført første del av modul 4+8, andre del 
ble avlyst grunnet Corona. 
Både «Dette må jeg kunne» og lederutdanning starter opp igjen i september.  

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Korona - utbrudd 
Starten på mars 2020 og frem til august har til dels vært preget av utbrudd av Covid – 19.  
Etter påske ble det gradvis åpnet med nye tiltak.  

- Cafeen har vært stengt gjennom sommeren, og brukere med VTA tilbud på cafeen har fått 
tilbud på dagsenteret. 

- Avlastninga har åpnet for en bruker, men er fortsatt beredskapsbolig ved evt. 
smitteutbrudd. 

- Bruker på Øvergården startet opp i jobb på vaskeriet – Dalpro. 
- Støttekontakt og privat avlastning har gått som vanlig. 
- Besøksforbud ble opphevet til besøkskontroll, som innebærer nærmeste familie med 

mulighet for å opprettholde 1 meters avstand. Besøkende skal ikke oppholde seg på 
fellesområder. 

- Hvilke aktiviteter brukere kunne delta på, ble avklart med pårørende, samt hva de tenkte 
om besøkskontroll.  

- Renhold i forhold til smittevern og tiltak ved rapport/overlapping ble opprettholdt.  
 
Vi har i perioden juni – august hatt noen «Korona relaterte fravær» (fravær grunnet prøvetaking, 
lette sykdomstegn som forkjølelse), samt en ansatt i 10 dagers karantene etter utenlandsreise.  
Korona og videre tiltak 
På grunn av utviklingen som skjer i landet av Covid – 19 etter sommeren, er det behov for å løfte 
fram de restriksjoner og rutiner vi har, som gjennom sommeren har «mistet» litt fokus.  
 

Øvergården bofelleskap 
I denne perioden har driften hatt fokus på ferieplanlegging og ferieavvikling. Mai og juni har 
bestått mye av turnusjobbing og ferieplanlegging generelt. Vikarer som ble tatt inn, var dyktige 
arbeidstakere som både ansatte og brukere kjente godt fra før. Turnus ble lagt med utgangspunkt 
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i grunnbemanning og det var god fagdekning på både tidlig- og seinferien. Brukerne har hatt en fin 
sommer med opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet. 
Arbeidsmiljøet ved Øvergården bærer fortsatt preg av den uroen som har vært der over tid. 
Ansatte viser stor uenig når det gjelder f.eks. hvordan vi jobber– hva er vårt fokus, hvordan vi 
kommuniserer med hverandre og hvordan man skal ivareta de dagligdagse gjøremål til det beste 
for bruker og driften. 

 
Heia bofellesskap, Sistranda avlastning, Cafe Kysthaven og utetjenesten 
Heia 
Denne perioden har mye av tiden hos avdelingsleder gått til ferieplanlegging og ansatte har hatt 
sin avvikling av hovedferie. Flere beboere har vært sammen med familien hele eller deler av 
sommeren. Tilbakemeldingen fra pårørende og brukere er at organiseringen og tilretteleggingen 
av sommeren har fungerte bra.  
 
Sistranda avlastning 
Avlastningen er fortsatt gjort om til smitteenhet, men på grunn av manglende tilstrekkelig tilbud til 
en av familiene, fikk de starte opp sitt avlastningstilbud igjen i midten av mai. De fortsetter 
avlastning som normalt frem til at det eventuelt kommer smitte til kommunen. De er informert 
om at de da må avslutte et eventuelt avlastningsopphold på kort varsel, uansett dag og tid. Det er 
kun denne brukers rom som er tilgjengelig, samt fellesareal.  
Det ble i løpet av sommeren gjennomført 2 hele uker med sommeravlastning i tillegg til noen 
dager med kun dagtid hvor foreldre var på jobb. Avlastningsukene gikk bra. På slutten av 
sommeren ble det en ekstra uke med dagavlastning. Etter sommeren er det kommet spørsmål fra 
annen familie om når avlastningen åpner igjen. Dette er noe usikkert, men det er avtalt at denne 
brukeren starter opp med avlastning fra 17.09.20. I perioden hvor avlastninga hadde 
sommerstengt var ansatte omdisponert til annen bolig. Ellers starter ny ansatt opp som avtalt 
01.09.20. Familie som i mars fikk innvilget privat avlastning, men som ønsket å utsette oppstart på 
grunn av covid-19, har nå startet opp.  
 
Cafè Kysthaven 
Cafeen var tilbake i normal drift fra 17.08.20. Dette var veldig gledelig for den ansatte og de som 
har sitt dagtilbud ved Cafeen. 
 
Utetjenesten 
Tjenesten er med i mange ansvarsgruppemøter og det har vært stor aktivitet både før og etter 
sommerferie. BPA – tjenestene er nå organisert under dette tjenesteområdet i BAM. 
BPA 1   
Jobbet med rekruttering, det har vært utlyst en fast stilling og ett vikariat med søknadsfrist i 
august. Har vært gjennomført ferieavvikling, men driften har vært meget sårbar ift lite bemanning. 
Arbeidsleder/ pårørende har ivaretatt mye av omsorgsoppgavene i perioden. 
BPA 2 
Ny sak inn fra PLO til BAM, hvor det har blitt gjennomført flere kartleggingsbesøk hos familie som 
ønsker tjenesten organisert som BPA. Det er nå påstartet en rekrutteringsprosess. Dato for 
oppstart av BPA-tjenesten er satt til 01.10.20, men frem til at assistenter er på plass og opplæring 
gitt, gjelder vedtak om nattevakter fra hjemmetjenesten. Det er avtalt at avdelingsleder for 
Utetjenesten og avdelingsleder for Hjemmetjenesten starter med felles møter med familien frem 
mot overgangen.  
 

Moa bofelleskap 
Moa har fått tildelt ny målgruppe inn i sin drift. Dette gjelder tjenester til mennesker med alvorlig 
psykisk lidelse som har et langvarig omsorgsbehov/boligtjeneste. I perioden har flere av de øvrige 
beboerne hatt behov for mere oppfølging grunnet sin helseproblematikk. Dette har vært 
utfordrende å håndtert samtidig som arbeidsgruppen har hatt et høyt fravær hos sine ansatte. Ut 
over den daglige driften, har det blitt jobbet med ferieplanlegging og avvikling.  
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Oppfølgingstjenesten 
Tjenesten har bært preg av en avviklingsprosess av tjenesteområde. Ambulant tjeneste bestod til 
slutt av en ansatt, det betydde at flere henvendelser måtte tilbakeføres til fastlegen slik at de 
kunne bidra inn med oppfølging av sine pasienter. Boligtjenesten gjennomført ferieavviklingen 
greit med hjelp av ferievikarer og vikarbyrå i 100% stilling frem til 31.08.20. Fra 01.09.20 er dette 
tjenesteområdet avviklet. 
 

Fellesoppgaver på tjenesteområdene 
Ferieavvikling. 
På natt ved Øvergården og Moa var det planlagt vikarbyrå inn hele sommeren, noe som medførte 
en del utfordringer etter hvert. Første utfordring var at vikaren ikke kunne starte som planlagt pga. 
karantene. Når de endelig kunne starte, krevde det mer opplæring enn først antatt, grunnet 
språkferdigheter. Dette innebar at det ble vanskelig å opprettholde den bemanning som var 
planlagt, måtte flytte de faste ansatte som jobber dag/kveld over på natt.  
Etter hvert viste det seg også at vikaren fra byrået ikke hadde arbeidstillatelse, og vikarbyrået 
hadde ikke vikarer å hjelpe oss med. Nattbemanningen måtte dermed legges på nytt med de faste 
ansatte etter at ferieavviklingen hadde startet. Dette medførte både overtid, forskjøvet arbeidstid 
og redusert bemanning sett opp mot den faste bemanningsplanen for tjenesteområdene. 
 
Rekruttering  
Det er blitt jobbet med tilsetting i faste stillinger og vikariat på flere tjenesteområder. Har hatt 
heltidskulturen i fokus. 

 
Vedtak og tjenesteleveranse. 
Kontinuerlig arbeid med å bistå forvaltningskontoret med behovskartlegging hos de som søker på 
tjenester. Det jobbes kontinuerlig med å effektuere enkeltvedtak, utforme tiltak som er tilpasset 
brukeren individuelt. 
 
Kvalitetssikring og internkontroll  
I denne perioden har det også blitt jobbet frem prosedyrer og retningslinjer som skal ivareta 
arbeidet med covid-19. 
 
Kompetanseheving 
Ny BPA-arbeidsleder gjennomførte et kurs for arbeidsledere, digitalt. 
Ansatte har gjennomført div E- læring via veilederen.no og helsenorge.no eng smittevernstiltak og 
Corona. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sykefravær og nærvær 
 

Bemanning 2. tertial 

Antall ansatte 64 

Antall årsverk 54,32 

Sykefravær % 13,0 % 

Nærvær ? 
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Kommentarer: 

Det totale fraværsbilde på virksomheten er 13,0 % i 2.tertial. Dette er meget høyt selv om det er 

mindre enn ved 1.tertial (16,6 %). Fraværet har en blanding av lang- og korttidsfravær på de 

forskjellige tjenesteområdene. Vi har hatt mange ansatte i langtidsfravær med helserelatert årsak 

(3501,3502,3504, 3509) og arbeidsmiljøutfordringer (3509).  

Tiltak som det jobbet spesielt med i perioden er på området 3509, Oppfølgingstjenesten som har et 

fravær på 51,3% i 2.tertial. Her har det vært gjennomført en endringsoppsigelse hos ansatte og tilbud 

om nye stilling innenfor andre tjenester i kommunen. Dette arbeidet gjøres i forbindelse med at 

tjenesten skal avvikles og omorganiseres fra 01.09.20.  

I tillegg har virksomheten noen små tjenesteområdet hvor fraværs% blir fort høy hvis en ansatt har 

fravær. Dette gjelder 3501 Cafe Kysthaven som har et fravær på 62,1% i 2.tertial, en ansatt i 80% 

stilling har vært langtidssykemeldt/ helserelaterte. Ved 3504 BPA har det i 2.tertial vært et fravær på 

17,9%, 2 x 100% stillinger har vært langtidssykemeldt/ helserelatert. 

Ved de store tjenesteområdene 3502 Moa, 4,0% fravær og 3503 Øvergården, 7,1% fravær i 2. tertial 

har fraværet vært av mere kortvarig karakter, 3503 har noen langtidssykmeldinger/ helserelatert. 

Noe av korttidsfraværet kan knyttes til koronatiltak. 
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Kultur og idrett 
Virksomhetens tertialrapport 2. tertial 2020 

 

Virksomhet: kultur og idrett 
Navn leder: Marit Wisløff Norborg 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Mål: Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune 

 Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet 

 Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokumentet 
Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Kulturvern 

Bygdetunet 

Bygdetunet har i sommer vært åpent to dager i uka, for besøkende. Det har vært noe besøk, men vi ser i 

turkassa at området blir brukt på ettermiddag-/kveldstid, spesielt av barnefamilier.  

Vindu og skodder til bygdetunet er ferdig produsert og montert. Utvendig kledning må skrapes og males. 

Noen av fjølene må skiftes pga slitasje. Gulvet i inngangspartiet på huset må støttes opp, i underkant.  

Ytterdør og mellomdør må utbedres. Mellomdøra har en skade. Ny hovedstrømkabel er lagt til huset, og ny 

strøm er installert. 

Adkomst til tunet er forenklet. Det er etablert grusvei lagt i ny trase, på utsiden av inngjerdingen til Sistranda 

Kystbarnehage.  

Naustet og Stabbur er ryddet. Bygningene inneholder gjenstander som tilhører museets samlinger. 

Uteområdet består av innmarksbeite. I samarbeid med Hurran gård går det beitedyr (gammelnorsk sau) på et 
inngjerdet området. 

Det er pågående planlegging om bruk av husa og uteområdene. Inventar og møbler skal flyttes ned fra lager i 

rådhuset og tilbake til huset. 

Velkomstskilt er plassert ved den nye veien. 

  

Gamle Sistranda skole  

Ressursgruppa er i nesten ferdig med riving og gjenoppbygging innvending. Skolen tilbakeføres til før- og 

etter 1900-tallet. 

Gjenstander som tilhører museets samlinger blir flyttet til skolen, der de får en naturlig plass i formidlingen 

av Frøyas skolehistorie. Det er gått ut anbud for skifte av undertak. Det kom inn ett anbud på over kr. 

800 000. Dette ble forkastet, da det ikke ligger i investeringsbudsjettet.  
Det er et ønske at taket blir reparert i løpet av 2021.  

 

Stabben Fort 

Pågående arbeid med utstilling, men døra er åpen for publikum. Sommeråpent og omvisninger er gjennomført 

og planlegges videre sammen med lokale guider. Nytt do og nye benker er på plass.  

Avtale for tilsyn og renhold er i en prøveordning med grendelaget. Kommunen har oppretta restavfallspunkt. 

Det er etablert håndlaga tilvisningsskilt til Skipheia og Fehaugen. 

Et nytt 3-D skilt er ferdig produsert. Det er montert inne i bunkersen sammen med den øvrige samlinga. 

Tunnel-systemet er kartlagt, og skisse over anlegget henger nå i utstillingen. 

 
 
Frøyahallene: 
Pga Covid-19 har all aktivitet som utleie til lag og foreninger, seniortrim, dagsenter, bursdager, åpen 
basishall ungdomsbasen og utstyrssentralen, diverse arrangementer i samarbeid med Frivilligsentralen og 
Svøm langt kampanjen vært kansellert. 

 
Noen ansatte i Frøyahallen og Frivilligsentralen har i denne perioden vært omdisponert til HR og vi er 
redusert med 100 % stilling ut 2020. Dette gikk greit under nedstengingen, men det er klart det blir mer og 
mer utfordring jo mere som normaliserte seg. Så da blir man nødt til å prioritere oppgaver. Når vi stengte 
ned svømmehallen ble ledende badevakt omdisponert til Teknisk v/renhold. Hun ble der til vi åpnet igjen i 
august. 

 
Frøyahallene har hatt store inntektstap som følge av Korona pandemien, men fra midten av august har vi så 
smått begynt å åpne igjen. Både svømmehall, idrettshall og basishall. 
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Ellers så har Frøyahallene også vært preget av nedtrekket i økonomien for 2020. Og tillegg bestillingen av 
alternativ organisering av virksomheten Kultur og idrett. Arbeidet med dette kom ikke i gang i dette tertiale, 
men skal sluttføres i neste. 
 

Frøya frivilligsentral 
Aktiviteter som har blitt gjennomført er sommerjobb for ungdom, sommerøya, kreftcafe (digitalt), 
vareutkjøring, Frøyatrimmen og gretne gamle gubbers frokostklubb. 
 
Sommerjobb for ungdom gikk som planlagt. Kun positive tilbakemeldinger fra arbeidsgivere. Vi har 
hatt flere private aktører enn tidligere år som et supplement til færre kommunale arbeidsplasser. 
Sistnevnte grunnet pågående pandemi.  
 
Sommerøya ble avviklet i månedsskiftet juni-juli. Vi delte ungdommene inn i to grupper, med 
bakgrunn i smittevern. Turen gikk til Trondheim, og begge puljer hadde en flott sommerleir 
sammen med oss.  
 
Vi har ikke avviklet våre planlagte arrangementer, dette med bakgrunn i smittevern og 
anbefalinger fra NHO og kommunelege. Vi har derimot arrangert trimkonkurransen Frøyatrimmen 
med stor suksess. Denne avsluttes 15. oktober. Hele 1300 frøyværinger har meldt seg på, og i 
skrivende stund har vi registrert over 100 000 turer via appen.  
 
Avdelingen har i perioder vært fysisk stengt, men Frivilligsentralen har vært åpen og tilgjengelig på 
både telefon og mail hele perioden.  
 
Vi opplever at grendelag, lag og andre er på tur tilbake til sentralen for å få hjelp med båe smått og 
stort. 
Denne høsten vil Frøya Frivilligsentral starte arbeidet med turstier, i et samarbeid med Frøya 
Turlag. Det er naturlig å se denne prosessen i et samarbeid med Frøyatrimmen.  
 
Biblioteket 

I perioden april – juni, biblioteket møtte reorganisere og tilpasse tilbudet både til private 

personer og skoler pga. korona-situasjon. Skoler fikk tilbud om å levere bøker og var 

invitert til å delta i digital bibliotek. Det var også god informasjon, hvordan man kan 

bruke den nye bibliotekets tilbud som erstattet E-bokbib - bookbites.  

Biblioteket var stengt en periode for besøkende, men etter påske har vi organisert take-

away bibliotek.  

 

I mai, biblioteket var åpent for besøkende, med noen begrensninger - alt var tilpasset til 

informasjon fra helsedirektoratet og i samarbeid med kommunal overlege. Frøya 

bibliotek baserte også på smittevernvaileder for bibliotek (norsk bibliotekforening og 

bibliotekarforbundet). 

Det var blant annet lagt 3 forskjellige soner med 3 innganger: 1 for Sistranda barneskole, 

1 for Frøya ungdomsskole og en for alle andre besøkende.  

 

I perioden når alle bibliotek var fysisk stengt, kom det flere digitale arrangement. Frøya 

bibliotek deltok i et prosjekt fra Nasjonalbiblioteket ok forfattersentrum, og resultanten 

var 3 digitale arrangement: digital lesestund, framført av Hans Anton Grønskag og 

Magne Romestrand og digital lesestund med Rita-Elin Hovde for voksne og ekstra 

digital lesestund for barn.  

Noen arrangement var avlyst, og noen flyttet. 

Språkkafe, sjakk og lesestund var avlyst pga. korona. 
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Andre arrangement fra serie: Møt landet ditt og Møte med grendelag, var flyttet til 

september og oktober.  

 

I juni barn på Frøya kunne deltok i sommerles, den digitale lesekampanjen for barn fra 

1. til 7. trinn, som er fra 1. juni til 31. august. Det var over 120 barn som var registrert og 

deltok aktivt. Her var det tatt ekstra med samarbeid med skoler, som kan delta med å 

invitere og informere både barn og foreldre.  

 

I løpet av mai-juni biblioteket fikk bekreftelse på at bokbuss blir ikke finansiert lenger.  

 

Utlån av bøker og besøk: Lavere tall pga. korona-situasjon.  

 

I juni var det bokinnlevering fra Kuri Kunna VGS. Biblioteket tok i bruk ekstra tiltak, etter 

felles ordninger fra fylkesbiblioteket og smitetvernveileder. I slutt av juni var det ekstra 

jobb med katalogisering av nye bøker for Guri Kunna VGS. Det blir også jobb med dette 

i framtid, fordi skolen bytter nesten alle lærebøker i løpet av 2 år. Frøya bibliotek som 

selger tjenester til Guri Kunna vgs, har ansvar for katalogisering, og sletting av gamle 

bøker. I juni var det også ekstra samarbied med bibliotek for Guri Kunna på Hitra, hvor 

sendte vi del av samling som var på Frøya eller tok imot del av samlingen fra Hitra, etter 

ønske fra skolen.  

 

I løpet av sommeren hadde vi 2 ungdommer fra programmet: sommerjobb for ungdom.  

 

For å oppsummere: det var mye krevende jobb og endringer mens korona-tiden, men 

det gikk bra, og biblioteket kunne tilpasse sitt tilbud til alle grupper av lånere. Biblioteket 

prioritert også eldre lånere, slik, at dem kunne komme til biblioteket uten å ha større 

kontakt med andre brukere.  
Spillemidler: 

 

Frøya fikk kun tildelt midler til rehabilitering av Nordskag ballbinge i år, disse midlene er overført til Kverva 

grendelag som var søker og har båret utgiftene. 
Søknadene fra Frøya kommune fikk ikke midler i år, dette på grunn av at frivillige lag og organisasjoner ble 

prioritert fra sentralt hold, våre søknader vil bli  fremmet på nytt neste år. 

Ser endelig ut som Nabeita IL greier å ferdigstille et regnskap for løpebanene på Frøya Idrettspark. 

Frøya IL har varslet søknad i forhold til rehabilitering av Golan. 

 

Koronafond/grendalagsfond: 

 

Det er behandlet 12 søknader i forhold til koronamidler, det er til sammen bevilget kr. 283 925 i denne 

ordningen. Midlene er utbetalt. 

8 søknader er mottatt og behandlet politisk når det gjelder Grendalagsfondet. Her er det bevilget til sammen 

kr. 743 127, halvparten av midlene er utbetalt i tråd med vedtektene. Resterende utbetales når prosjektene er 
gjennomført, regnskap er levert og befaring er foretatt. 

Er videre i dialog med Dyrvik grendelag som mener de har levert søknad innen fristen, jeg kan ikke se at dette 

stemmer men har hatt et møte med dem og skal ha en ny samtale for å få klarhet i saken. 

 

Bevilgningen på denne posten er til sammen kr. 2 000 000, av dette er kr. 1 027 052 brukt. 

 

Frøya kulturhus: 
Kulturhuset har i denne perioden gått fra pålagt stenging, til gradvis åpning med maks 
publikumskapasitet på 50 personer i storsalen og 24 i kinosalen. De fleste «eksterne» artistene har 
kansellert sine konserter og turneer, noe som har rammet kulturhuset hardt. 
En tiltaksplan for høsten er utarbeidet, og et nytt høstprogram er ferdig satt. 
Høstprogrammet er preget av lokalt og regionalt innhold. 
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De ansatte har i store deler av perioden vært omdisponert til oppvekstsektoren, og har i stor 
utstrekning benyttet ledig tid til å jobbe aktivt med kulturvern-arbeid, bl.a. vedlikehold samt 
omvisninger på Bygdetunet og Stabben fort. Kulturhuset har også arrangert historisk vandring på 
Frøya i sommer, med hobbyarkeolog Roy Søreng. 
 
Frøya kino har vært tvunget til å redusere antallet kinoarrangementer, pga. av mangel på nye 
filmer. Nesten samtlige premierer er utsatt til 2021. 
 

 
 

 
 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning x. tertial 
Antall ansatte 10 

Antall årsverk 8,93 

Sykefravær % 0 

Nærvær  

Kommentarer: 

 



side 37 

 

Teknisk 
Virksomhetens tertialrapport 2. tertial 2020 

 

Virksomhet: Forvaltning 
Navn leder: Kitt Julie Hansen 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 
Mål: 

Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og gode 

rammevilkår for kommunal tjenesteproduksjon som gjør Frøya til et attraktivt samfunn å leve og virke i. 

 

Virksomheten påpeker i sitt budsjettdokument for 2020 at det skal være størst fokus på følgende 

arbeidsområder: 
 Kultur- og omdømmebygging 

 Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere 

 God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten 

 Profesjonell og moderne tjenesteyting 

o God og effektiv saksbehandling 

o Velfungerende oppdatert planverk 

 Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 

 

Fokusområdene skal følges opp gjennom ulike tiltak og status i det arbeidet følger nedenfor.  
 

Fokusområder med tiltak Status 

Kultur- og omdømmebygging 

Felles verdidiskusjoner på 

virksomhetsområdet 

 

Oppfølging av seminar gjennomført i november 2019 var planlagt, men er ikke gjennomført 

pga restriksjoner ifm korona. Nytt seminar planlegges gjennomført i siste tertial dersom 

forholdene ligger til rette for dette. 

Felles seminarer med andre 

virksomheter i rammeområdet 

Ikke gjennomført. 

Brukerundersøkelser Vurderes gjennomført i siste tertial. 

Avklare oppgaver, roller og 

strukturer i organisasjonen – både 

oppover og nedover 

Oppgaver, roller og strukturer innen virksomhetsområdet er kjent og brukes i det daglige. 

Fortsatt noen uklarheter når det gjelder organisasjonen som helhet. 

Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere 

Sørge for tilstrekkelige ressurser ut 

i fra forventet leveranse 

Mangler ressurser sett i forhold til hva vi selv anser som forventet leveranse. Skulle sikkert 

hatt en politisk avklaring på hva som er forventet leveransenivå på de ulike 

tjenesteområdene. En stilling innenfor byggesak er satt på vent ifm innsparingstiltak.  

Tilrettelegge for 

kompetanseutvikling 

Vanskelig å tilrettelegge for kompetanseutvikling uten at dette går ut over forventet 

leveranse, særlig når vi stadig mangler personell. Manglende oppfølging her vil ha negative 

konsekvenser på sikt. Ser etter muligheter for nettkurs/nettkonferanser. 

Utvikle og styrke lederteamene Hvert fagområde har nå en faglederfunksjon, noe vi forventer bidrar til selvutvikling og 

eierskap til fagområdet.  

Konkurransedyktig avlønning Har kun lokal lønnsfastsettelse (kap. 5) med forhandlinger i siste tertial. 

God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten 

Månedlig rapportering på alle 

områder 

Fagledere involveres i virksomhetens status og eventuelle pålegg om endringer – 

eksempelvis nedtrekk av driften. Deltar i rapporteringsarbeid og budsjettarbeid. 

Langsiktig planlegging Investeringsbehov diskuteres med faglederne. 

Profesjonell og moderne tjenesteyting 

Fokus på god veiledning og klart 

språk 

 

Prøver å tilpasse både veiledning og språk til søkers nivå, men kan sikkert bli enda bedre. 

Flere fagområder er imidlertid komplekse og kan ikke forenkles vesentlig. I slike tilfeller 

anbefales det å benytte profesjonelle som ansvarlige søkere, særlig der vi ser at søker ikke 

innehar nødvendig kompetanse selv. KS tilbyr kurs i Klart språk og dette kurset tar vi sikte 

på at flest mulig deltar på. Avventer kommunens abonnement i KS-læring. 

Samordning av søknadsprosesser 

 

Samarbeid på tvers av fagområdene praktiseres, men kan bli 

flinkere til å samordne evt mangelbrev slik at kunden får færre brev/beskjeder å forholde seg 

til. Opplever at interne notater i ESA er synlig kun i kort tid, noe som medfører en risiko for 

at saksbehandler ikke mottar informasjonen. Det er derfor nødvendig å holde kolleger 

oppdatert på epost i tillegg for å unngå forsinkelser. ESA er et arkivsystem og er upraktisk 

som saksbehandlingssystem. Uansett valg av system så må det være god kommunikasjon 

mellom fagområdene 

Forberede, og ta i bruk e-Byggesak 

360o (nytt fagsystem for bygge og 

delingssaker) 

Forberedelser for å ta i bruk fagsystemet skulle gjennomføres i perioden februar-juni men 

måtte utsettes til høsten pga manglende kapasitet hos flere medaktører. Forsinkelsen gjør at 

vi tidligst kan ta i bruk systemet fra mars 2021. Har mottatt fremdriftsplan for 

implementering av systemet med oppstart i siste tertial 2020. 

Digitalisere søknadsprosesser 

 

Søknad om fradeling, oppmålingsforretning og utslippstillatelser kan leveres digitalt. 

Digitale søknader bør bli mer synlig på kommunens nettside.  
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Faglig kompetanseutvikling 

gjennom kursing, seminarer mm 

 

En saksbehandler har vært på ett kurs innen byggesak, i tillegg til nettverksmøte med flere 

havkommuner i fylket. Interessant og lærerikt. Skulle gjerne hatt mer kursing på 

tilsyn/ulovlighetsoppfølging. 

Gjennomført intern opplæring i bruk av kartsystem for nyansatte via Teams.  

2 personer fra planavdelingen har gjennomført nettbasert kartkurs i reguleringsarbeid. 

Digitalisere planarkivet Arbeidet er igangsatt. 

Oppdatere og videreutvikle 

informasjon på kommunens 

hjemmeside og eventuelt sosiale 

media 

Informasjon som ligger på hjemmesiden oppdateres ved jevne mellomrom. Henviser i større 

grad til hjemmesiden for informasjon nå, skjema for anonym tipsing av mulig ulovligheter 

på nett blir brukt en god del. Landbruk har egen Facebook side som benyttes ved behov for 

orienteringer (søknadsfrister mm) 

Digitale kartløsninger 

 

Kartsystemet ligger både i nettverk og på internett, og «snakker sammen» med andre 

fagsystem. Tjenestene er stabile og lett tilgjengelige. Situasjonen med Korona og 

hjemmekontor har vist fordelene med dette.  

Adresselister i kartsystemet (Kommunekart) hentes inn i sakssystemet (ESA) og er særlig til 

nytte for planavdelingen (under uttesting).  

Kommunekart-appen https://kommunekart.com/klient/froya/publikum er mye brukt. I 

2019 var det 2 000 visninger av kartutsnitt for Frøya hver måned, hittil i år ca. 2 300 

visninger av kartutsnitt hver måned. 

Ny fotografering (ortofoto) av de 

områdene med mest byggeaktivitet 

Ny fotografering (ortofoto) ble foretatt i mai av bebygde områder. Nye ortofoto ligger på 

www.norgeibilder.no. De blir tilgjengelige i kommunens kartløsning senere i høst. Ortofoto 

brukes for å oppdatere kartgrunnlaget (bygg og veier) i saksbehandling.  

Godt kunnskapsgrunnlag 

(kartlegging av naturtyper mm) 

 

Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) - et helhetlig nettbasert fagsystem for 

naturtypekartlegging og overvåkning av natur – ble gjennomført i uke 19 og 20 på Uttian og 

på strekningen Ervika - Flatval. Kartleggingen var organisert av 

Fylkesmannen/Miljødirektoratet etter innspill fra virksomheten. 

Etablere gode rutinebeskrivelser 

 

Har hatt fokus på rutinebeskrivelser innenfor flere fagområder og det er laget egne mapper 

for nye medarbeidere. Rutiner blir oppdatert og oppgaver beskrevet slik at nyansatte skal 

slippe å lete opp alt på nytt. 

Få på plass Områdeplan for 

Sistranda sentrum 

Arbeidet er stoppet pga manglende finansiering. 

Få ryddet opp i gamle planverk 

slik at de harmonerer med dagens 

virkelighet 

Søkte midler til dette prosjektet, men fikk ikke tilsagn. Der det kan koples mot 

trafikksikkerhet søkes det om finansiering fra TS-midler. Ønsker etter hvert å tilegne oss 

denne kompetansen (fysisk planlegging) selv, men det krever kapasitet i form av tid. 

Digitalisere og forbedre 

planinnsynet for alle brukere – 

både internt og eksternt 

 

Kommunens karttjeneste er oppdatert med flere innsynsmuligheter – nå med planer som er 

varslet oppstart og planer som er ute til høring. Endringene blir oppdatert hver natt. Gamle 

planer blir digitalisert og vil bli tilgjengelig i arkivet. Digitalt planinnsyn i Kommunekart er 

tilgjengelig for alle. Bruker mye tid på kvalitetssikring og å holde det oppdatert.  

Implementere ny kommuneplan 

(arealdel) 

Kommuneplanen vil bli oppdatert og kunngjort når etterarbeidet (kartdelen) etter mekling 

med fylkesmannen og KMD er klart. 

Moderne og innovative 

dataverktøy 

e-Byggesak er satt i bestilling. Arbeidet med implementering starter i siste tertial. Vil 

påvirke saksbehandlingstiden for byggesak i siste tertial som følge av tidsbruk knyttet til 

implementeringen. Det må settes av ressurser til opplæring neste år. 

Involvering av berørte interesser 

 

Har større fokus på medvirkning og berørte interesser i planarbeidet og under behandling av 

private reguleringsplanforslag. Alle planer sendes på internhøring i kommunen før de 

behandles og alle får anledning til å uttale seg innenfor sitt fagområde. Viktig at de som blir 

involvert faktisk involverer seg innen tidsfristene som settes. 

Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 

Gjennomføre miljøuke årlig Arrangeres normalt i 2. tertial, men er ikke planlagt gjennomført i 2020 som et sparetiltak og 

pga korona. 

Utarbeide plan for bruken av 

avsetning fra Havbruksfondet 

 

Nedsatt prosjektgruppe og vedtatt 4- årig handlingsplan for midler avsatt i Havbruksfondet 

til marin forsøpling. Tiltakene er deltakelse i prosjektet Rydd Norge -Trøndelag, deltakelse i 

arbeidsgruppen for utarbeidelse av en regional strategi for smartere bruk av plast, Miljøuka, 

videreutvikling av Grønt flagg innenfor oppvekst, tilrettelegging for lokale ryddedugnader 

via bruk av stimuleringsmidler til frivilligheten og informasjon og holdningsskapende arbeid 

rettet mot kommunens innbyggere. 

Delta i prosjektorganisasjonen for 

Profesjonell rydding av ytre kyst i 

regi av Fylkesmannen 

Prosjektledelsen er lagt til SALT. Tilskudd til prosjektet ble behandlet som en del av 

avsetningen til Marin forsøpling - kommunen bidrar med kr 500 000 i 2020. 

Kartlegging av kystlynghei 

 

Er i hovedsak avhengig av at andre aktører (Fylkesmannen/Miljødirektoratet) foretar slike 

kartlegginger, men vi tar egne vurderinger på enkelttiltak. Har kompetanse på vurdering av 

naturmangfold internt, men har ikke funnet tid til å iverksette arbeidet så langt. 

Utarbeide plan for fjerning av 

sitkagran, herunder sørge for 

gjennomføring av planens tiltak 

 

Forprosjekt for fjerning av sitkagran i området Flatval-Sistranda er utarbeidet. Det er 

pågående arbeid om valg av entreprenør, prosjektledelse og økonomi i prosjektet. Prosjektet 

er forsinket på grunn av skifte av prosjektleder, men forventes gjennomført senhøsten 2020, 

eventuelt 2021. 

Det er bevilget midler også i 2020 til fjerning av sitkagran på Inntian for å ta vare på 

Stormyra naturreservat. 

Utleie av minkfeller og 

skuddpremie på mink 

Praktiserer utlån av minkfeller, og det gis 200 kr i skuddpremie. Hittil er det utbetalt kr 600 i 

skuddpremier.  

Arrangere kurs i samarbeid med 

Statens naturoppsyn for å øke 

kunnskap om jakt og fangst på 

mink slik at dette blir gjort på en 

effektiv måte og i hht til gjeldende 

lovverk. 

Ble gjennomført kurs i november 2019 i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke 

kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og ihht til 

gjeldende lovverk. Nytt kurs er ikke planlagt. 

Vurdere avskytingsnivået på 

bestanden for å tilfredsstille 

bestandsmålet og ønsket om å ha 

Minstearealet for hjort er redusert fra 2000 til 1200 daa. Uttaket av hjort i 2020 økes med 8 

dyr.  
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en frisk hjortebestand med 

tilstrekkelig næringsgrunnlag 

Utarbeide felles bestandsplan. 

Valdene opprettholdes, men det 

blir et bestandsplanområde der 

flere eller alle samarbeider om en 

felles bestandsplan.  

Har foreløpig ikke lyktes å utarbeide felles bestandsplan for hjortevaldene i kommunen. Det 

er fremdeles mange små vald. I 2020 ble det opprettet 3 nye vald, og tellende areal godkjent 

for jakt øker i kommunen. 

Starte arbeidet med rullering av 

energi og klimaplan 

Arbeidet med rullering er påbegynt Ny plan vil ha fokus på lavutslipp og klimatilpasning og 

forventes ferdig ila 2021. 

Kompetanseheving klima Planarbeidet vil kreve kompetanseheving for de som skal utføre arbeidet, men mye finnes i 

lokale nettverk, koordinert av fylkesmann og fylkeskommune. Følger nettsamlinger som 

omhandler klima. 

Iverksette og gjennomføre 

saneringsplan innen 2033 

Arbeidet med iverksetting av saneringsplan var igangsatt, men er nå stanset. KST opphevet 

lokal forurensningsforskrift og stanset saneringsplanen i april.  Arbeider nå etter sentral 

forskrift. Prosedyrer er utarbeidet og presentert for politikerne, både i HOAT og KST. 

Utarbeide retningslinjer for 

bygging av nye eller oppgradering 

av eksisterende avløpsanlegg i 

kommunen 

Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga opphevingsvedtak i KST. 

Utarbeide kriterier for tildeling av 

økonomisk tilskudd/lån for 

abonnenter med redusert 

betalingsevne 

Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga opphevingsvedtak i KST.  

Avfallshåndtering  Saksbehandlere har fått litt mer kunnskap om avfall i rivesøknader og har mer fokus på 

deponering av miljøskadelige materialer saker ang rivning. Følger bedre opp avfallsplan og 

rapporter om skadelig avfall- positivt for miljøet.  

 

 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 
Virksomheten har 11,5 årsverk som skal ivareta følgende tjenesteområder: 

 Utarbeide og saksbehandle private og kommunale planer - både arealplaner, områdeplaner, temaplaner 

og detaljreguleringsplaner 

 Utarbeide og saksbehandle kommuneplanens areal og samfunnsdel  

 Saksbehandle dispensasjoner fra ulike lovverk og vedtatte planer 

 Saksbehandle uttalelser til nasjonale, regionale og kommunale høringer av politisk interesse 

 Utarbeidelse av kommunal planstrategi og oppfølging av denne 
 Veilede kommunedirektør og virksomhetsledere i plansaker og andre tekniske forvaltningsområder 

 Saksbehandle bygge- og delingssøknader fra private og kommunale aktører 

 Føre tilsyn i medhold av plan og bygningsloven 

 Utføre oppmålingstjenester for private og kommunale aktører. Vi prioriterer å holde fristene som gjelder, 

for å ikke miste gebyrinntekter. 

 Seksjonering av boenheter 

 Utvikle, oppdatere og ajourholde kommunens karttjenester for intern bruk, og for innbyggerne 

(Kommunekart) 

 Oppdatere og ajourholde sentralt eiendomsregister (matrikkelen), bygg, tiltak, adressering, veinett og 

jordskiftesaker 

 Utvikle, oppdatere og ajourholde kommunens karttjenester (kommunekart mm) 
 Oppdatere og ajourholde sentralt eiendomsregister (matrikkelen), bygg, veier, tiltak og adresser. 

 Forvalte, saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med landbruket (produksjonstilskudd, gårdskart, jord- 

og konsesjonslov, beiteplaner, mm) 

 Forvalte natur og miljøinteresser (naturmangfold, uønskede arter, marin forsøpling, verneområder mm) 

 Viltforvaltning 

 Saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med spredt avløp  

 

Sykefravær 
Bemanning 1. tertial 2. tertial 

Antall ansatte 12 12 

Antall årsverk 11,5 11,5 

Sykefravær % 4,3 1,7 

 
Merkantil person deles med Virksomhet Bygg og Kommunalteknikk (50/50). Virksomheten har fått overført 

0,5 årsverk fra rammeområde Fellestjenester for å ivareta samfunnsplanleggingen. Videre er det fortsatt 0,5 

årsverk vakant på Kart og oppmåling. Det er ønskelig å slå sammen disse halvårsverkene for å styrke 

byggesakskontoret, men denne stillingen er satt på vent som følge av innsparingsvedtak.  
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Nøkkeltall 
Et knippe med typiske sakstyper kan ses på som nøkkeltall for virksomheten. Årets produksjon (vedtak) 

sammenstilles nedenfor med tilsvarende aktivitet i 2019. Fjorårets samlede produksjon er fordelt flatt ift 

tertialperioder og representerer derfor ingen reell aktivitet. 

 

Sakstyper med vedtak  

1. og 2. tertial (samlet) 

  

Behandlet 

 

Over frist 

 

2019 2020 2019 2020 

Plan 87 104 15 25 

Egengodkjente reguleringsplaner 5 5 - - 

Dispensasjoner plan/bygg/deling 53 52 7 15 

Delingssaker 29 47 9 10 

Byggesak 241 257 27 14 

Klagebehandlinger 10 13 5 2 

Ett-trinn med ansvar 55 48 14 2 

Ett-trinn uten ansvar 33 37 8 2 

Rammesøknad 10 1 - - 

Igangsettingstillatelser (IG) 92 111 - 5 

Midlertidig brukstillatelser (MB) 7 10 - - 

Ferdigattest (FA) 35 37 - 3 

Kart og oppmåling 93 62 10 1 

Seksjoneringssaker 6 2 3 - 

Oppmålingssaker 87 60 7 1 

Landbruk, natur og miljø 87 82 9 0 

Jord og konsesjonsbehandling 7 9 - - 

Produksjonstilskudd 47 43 - - 

Utslippstillatelser 21 14 9 - 

Fellingstillatelser grågås 12 16 - - 

 

Virksomheten har produsert i alt 71 saker (ikke unike) for politisk behandling i årets 8 første måneder. 

Samtidig er det fattet 337 vedtak etter delegert myndighet fra HOAT. 

 

Plan og byggesak 

Virksomheten overtok oppgaver og ansvaret for kommunens samfunnsplanlegging fra årsskiftet. 

Planstrategien - som skal vedtas senest i oktober d.å. - er lagt ut på høring i 30 dager, og det er svart ut flere 

typer høringer av kommunal interesse. Det er videre gjennomført mekling på de 7 områdene som hadde 

innsigelser tilknyttet arealdelen. Meklingen førte frem (ble vedtatt) på 6 områder, mens ett område ble 

oversendt departementet for endelig avgjørelse. Oppretting av kartdelen pågår, og forventes ferdigstilt når vi 

mottar endelig avgjørelse fra KMD.  

Bemanningen ved planavdelingen var redusert i perioden oktober i fjor og fram til ny arealplanlegger startet i 

midten av februar i år. Overheng fra 2019, nye oppgaver med samfunnsplanlegging, saker returnert av politisk 

og ressurser medgått til opplæring av nyansatt har ført til at flere dispensasjonssøknader og delingssaker har 

blitt behandlet etter frist. Samla aktivitet/produksjon har derimot økt noe i forhold til samme periode i fjor. 

Noe av årsaken til økningen ligger trolig i at virksomheten har fått tildelt delegert myndighet i 

dispensasjonssaker innenfor en gitt ramme.  

Avdelingen opplever en nedgang i behandlingstid på delingssaker og dispensasjonssaker i andre tertial, 

sammenliknet med første tertial. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for delingssaker var i førte tertial på 44 

dager, hvorav 8 av 18 saker var oversittet frist. I andre tertial var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 17 

dager, hvorav 2 av 30 saker var oversittet frist. For dispensasjoner var gjennomsnittlig behandlingstid i 1. 

tertial på 87 dager, mot 46 dager i 2. tertial. 

Virksomheten ønsker å bistå med fysisk planlegging i kommunal regi. Av den grunn har 2 av planleggerne 

gjennomført nettkurs i arealplanlegging (kartdelen). Ordinær behandling av delingssaker er planlagt overført 

til landbruksavdelingen, og det er startet intern opplæring av ny saksbehandler på området.   

Bemanningen ved byggesaksavdelingen var redusert i halvannen måned som følge av at en saksbehandler 

sluttet i januar, mens ny saksbehandler først startet i midten av mars. Videre har avdelingen i all hovedsak 

håndtert all klagebehandling innenfor virksomheten, noe som er svært tidkrevende. I fjor ble det kjøpt 

eksterne tjenester til deler av denne aktiviteten. Til tross for dette har avdelingen holdt et høyere aktivitetsnivå 

enn samme periode i fjor. Det er særlig gledelig at fristoversittelsene er halvert. Stadig flere henvendelser om 

mulig ulovligheter er mottatt, men pga av manglende kapasitet blir kun de mest alvorlige – der det er fare for 

liv og helse - fulgt opp. 
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Kart og oppmåling 

Kommunen har innført vinterforskrift for oppmålingsarbeider i perioden 1.november til 1. mars, noe som 

betyr at det ikke kan påregnes arbeider utført i denne perioden. Likevel utføres det oppmålingsarbeider 

dersom værforholdene tillater dette. Aktiviteten er noe lavere enn tilsvarende periode i fjor. I første tertial ble 

flere oppmålingsforretninger avlyst og/eller utsatt som følge av koronasituasjonen. Noe er blitt kompensert 

med høyere aktivitet i siste tertial, men ikke nok til å være på samme nivå som i fjor. Utsettelsene av 

oppmålingsforretninger på vårparten ga imidlertid mulighet til å hente inn et etterslep i føring av tiltak i 

matrikkelen. Avdeling har hatt en betydelig nedgang i fristoversittelser sammenliknet med samme periode i 

fjor.  

 

Utover dette har det vært arbeidet med tilrettelegging for flyfotografering i mai, samt at det er arbeidet med 

utvikling, oppdatering og ajourhold av kommunens karttjenester. Avdelingen har også bidradd med intern 

kursing innenfor karttjenesten. 

 

Det er gjort endringer i matrikkelloven som blant annet betyr at det innføres en autorisasjonsordning for 

eiendomsmålere fra 1. januar 2021. Det er samtidig etablert en overgangsordning der dagens utøvere kan søke 

om landmålerbrev basert på oppnådd praksis og bestått autorisasjonsprøve. Autorisasjonsprøven må være 

avlagt innen 31.12.2023. Kravet om landmålerbrev kan medføre problemer med framtidig rekruttering. 

 

Landbruk, natur og miljø 

Landbruk fikk tilsatt ny rådgiver den 1. juli, etter å ha hatt vakanse i stillingen siden april. Tidligere 

jordbrukssjef rakk å behandle 43 søknader om produksjonstilskudd før han sluttet i stillingen, noe som er et 

litt lavere antall enn samme periode i fjor. Jord- og konsesjonsbehandlinger er økt sammenliknet med samme 

periode i fjor. Egenerklæringer om konsesjonsfrihet håndteres fortløpende. I tillegg har det vært utfordringer 

rundt håndtering av overskuddsmasser (matjord) ifm nytt helsehus på Bekken/Beinskardet. Framover vil det 

bli nødvendig med tydelige føringer på hvordan slike saker skal håndteres, både for tiltakshavere og 

eventuelle mottakere. Erfaringer tilsier også at det er behov for tilgang til deponeringsområder, eksempelvis 

deponeringsområdet på Flatval som ble avsatt i ny arealplan (KPA). 

 

Det er gitt 16 skadefellingstillatelser for grågås, noe som er litt høyere enn i samme periode i fjor.  I tillegg er 

det arbeidet med bekjempelse av sitkagran (eget prosjekt), marin forsøpling (eget prosjekt), 

konkurransegrunnlag for - og etablering av - hurtigladestasjon samt forberedt utkast til revidering av plan for 

utarbeidelse av ny klima- og energiplan. 

 

Miljøområdet har vært preget av usikkerhet omkring håndtering av spredt avløp. Saneringsplan og lokal 

forurensningsforskrift vedtatt i september 2019 ble etter hvert opphevet i april. I tillegg har va-ingeniøren sagt 

opp sin stilling og avsluttet sitt arbeidsforhold i kommunen 15. juli. Utlysning etter ny ingeniør ble 

gjennomført og etter andregangs utlysning lyktes vi med tilsetting. Ny ingeniør startet i slutten av mai. 

Fagområdet har hatt litt utfordringer med oppfølgingen av “ulovlighetene” innen spredt avløp etter 

opphevingen av lokal forskrift. Mye bygger trolig på misforståelser og vi har nå fått på plass en prosedyre 

som vi håper er oppklarende. Prosedyren er presentert for politikerne, både i HOAT og KST. Nedgang i antall 

utslippstillatelser sammenliknet med samme periode i fjor skyldes i hovedsak usikkerhet rundt regelverket, 

særlig i første halvår. 

 

Konsekvenser av korona 

Virksomheten har tilrettelagt for hjemmekontor for alle, men noen har valgt å være på eget cellekontor på 

Herredshuset. Publikum har blitt kompensert med at vi har vært tilgjengelig på telefon alle dager fra 9-15. 

Ordningen har tidvis medført stor pågang på telefon. Dette har vært tidkrevende og har nok påvirket 

saksbehandlingstiden noe, særlig for plan og byggesak. Av den grunn er vi gått tilbake til ordinær åpningstid; 

mandag og torsdag fra 10-14. Andre tidspunkt avtales direkte med saksbehandler.  

 

Fagområdet som har blitt mest påvirket av koronarestriksjonene er oppmåling der flere forretninger har blitt 

avlyst/utsatt, særlig på vårparten. 

 

Økonomi på virksomheten 
Regnskap 

Virksomheten har et samla mindreforbruk på kr 1.767.600 ved utgangen av 2. tertial. Dette skyldes i 

hovedsak utfakturering av et gebyr pålydende kr 1.735.000 tilknyttet reguleringsplan for flyplassen. Dette 

gebyret er «påklaget» og vil bli betydelig nedjustert i løpet av siste tertial. Mindreforbruk på lønn som følge 
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av vakanser påvirker også resultatet. Videre mottok virksomheten støtte fra Fylkesmannen til ordningen med 

felles veterinærtjeneste, noe som gjør at ordningen nå er selvfinansierende.  

 

Budsjett 

Virksomhetens ramme etter pålagt nedtrekk (i januar) er på kr 6.438.129.  
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Virksomhet: Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Mål: 

Fokusområder har vært kontroll i årsbudsjett, oppfølging og gjennomføring 

investeringsprosjekter, oppfølging avtaler, gjennomføre gode innkjøpsprosesser, effektiv 

saksbehandling, oppfølging sykefravær, bidra til gode eksterne og interne tjenester samt 

rasjonell drift av avdelingen.  Virksomhetsstyringen baserer seg på strategi og fremtid, 

analyse, planlegging og strukturbygging. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Virksomhet for bygg og kommunalteknikk består av 60 ansatte fordelt på fagområdene, 

vaktmestre, renhold, uteseksjon, vann/avløp, prosjektledelse og øvrig administrasjon. 

Primæroppgavene er drift og vedlikehold av kommunale bygg, kommunale 

veier/gangveier/parkeringsplasser/broer/kaier og andre uteanlegg, drift, vedlikehold og 

utbygging på vann- og avløpssektoren samt prosjekteringsledelse og byggeledelse på 

prosjekter.  Felles for alle fagområder er å følge opp lover og forskrifter, herunder 

endringer i disse, samt utvikle fagområdene. Videre har enheten ansvar for å iverksette 

administrative og politiske vedtak og følge opp disse, samt tjenesteyting overfor 

kommunens innbyggere.   

Virksomheten har flere større saker pågående som krever tilstrekkelig ressurstilgang. 

Videre er virksomheten tillagt ansvar for organisering og administrering av arbeidet med 

kommunens Trafikksikkerhetsutvalg. 

Virksomheten har i tilknytning til Covid-19 ekstra ressursbruk og kostnader innenfor 

renholdssektoren spesielt.  I perioden har de fleste vært på kontoret med de forholdsregler 

og tiltak som er anbefalt nasjonalt og lokalt.  Noen har enkelte dager/perioder 

hjemmekontor for at vi ikke skal være sårbar ved et evt utbrudd.   Vaktmestre og 

uteanlegg/VA-personell  har vekslet på bruk av lokaler og avvikling lunchpause ihht 

retningslinjer. 

Administrasjon består av virksomhetsleder, avdelingsleder bygg og uteanlegg, 

avdelingsleder VAR-området, VA-ingeniør, renholdsleder med 60%stilling/konsulent 40% 

og merkantil konsulent 50% som deles med forvaltningsavdelingen, 3 prosjektledere innen 

fagene, VA, veg og anlegg, bygg og konstruksjoner.  Avdelingsleder bygg og anlegg har 

vært vakant siden juni og er lyst ledig i to omganger.  Det har p.t. ikke lykkes å få 

kvalifisert personell til stillingen.   Dette medfører at oppgaver må fordeles på flere innen 

virksomheten inntil ansettelse finner sted. 

Virksomheten har oppsigelse i prosjektleder bygg og anlegg og har tilsatt ny prosjektleder 

som starter i stilling 5. oktober.  Videre er det tilsatt prosjektleder(arkitekt) som starter i 

stilling 01.09.   Disse trenger naturlig nok tid til å gjøre seg kjent med fagområdet og de 

ulike prosjekt. Det arbeides kontinuerlig med strukturbygging innenfor alle fagområder og 

spesielt rutiner og dokumentasjon/sjekklister på prosjekter. 

I relasjon til ovennevnte ser vi behovet for at det gjøres innkjøp av programvarer slik at vi 

kan prosjektere og gjøre konsulentoppdrag i egen regi. 
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Kommunale bygg og eiendommer: Vaktmestertjenesten har 8 årsverk som server ca. 

40 000 m2 fordelt på rådhus, sykehjem, kommunale boliger/leiligheter, oppvekstsentre, 

Nesset barnehage, svømmehall, Storhallen og øvrige anlegg.  To av vaktmestre er dedikert 

til snekkeroppgaver.  Snekkerteam har renovert kommunestyresalen og er godt i gang med 

bygging av garasje for hvite biler i Mausund, denne er planlagt ferdig medio oktober 

Det har vært en hektisk sommer for vaktmesterteam med plenklipping i egen regi der vi 

tidligere har hatt innleie, med redusert bemanning pga. ferieavvikling.   

Det er ikke innleie av ferievikarer på vaktmester, driften vil derav være noe redusert pga. 

bemanning i sommerhalvåret. 

Driftsleder er en del av teamet i Teknisk vakt. 

Driftsleder er bundet opp med mye ressursbruk i forbindelse med deltakelse i 

detaljprosjektering i Morgendagens omsorg. 

Det er en god del «utrykninger» på kommunale bygg og vi vil fortsatt fokusere på mer 

opplæring hos brukere for unngå mindre bruk av vaktmestertjenester utenfor normal 

arbeidstid. 

Det er en del etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger og avvik ved miljørettet 

helsevern som må settes på vent med bakgrunn manglende økonomi.  

Uteseksjonen: Uteseksjonen består av 3 årsverk med primæroppgaver innenfor veg, gate-

/fortau, kaianlegg, broer, sandfangkummer, siktrydding, begravelser. 

Begravelser i denne perioden sammenlignet med forrige år har vært stabil. 

Det har ikke vært noen spesielle hendelser, fokus er daglig drift og vedlikehold på en 

rasjonell måte.  Det foretas tømming av sandfangkummer, siktrydding, skraping og høvling 

av veger, kantslått fortløpende.  Anskaffelse av feiemaskin har medført reduksjon i utgifter 

i forhold til ekstern innleie.  Oppgaveutførelsen er imidlertid godt brukertilpasset og 

funksjonell, det har vært et viktig steg i riktig retning å investere i denne.  Imidlertid vil det 

medgå egne ressurser til utførelse av oppgaven. Også her er det redusert bemanning i 

sommerhalvåret da vi ikke har innleie av personell ved ferieavvikling. 

Driftsleder er en del av brannmannskap i kommunen. 

Renhold: Renhold har 60% driftsleder og 20 fast ansatte fordelt på 16 årsverk.  Renhold 

har hatt en stor oppgave i forbindelse med Covid-19 tilfellet og har hatt et behov for mye 

ekstra ressurser for å utøve smittevernrenhold.  Frekvensen er redusert fra juli fra 3 til 2 

ggr. pr dag på sykehjem og 1 ggr daglig på skole, dog med smittevernrenhold.  Ansatte har 

vært veldig positive og løst oppgaven og ansvaret på en forbilledlig måte.  Det har vært et 

stort «trykk» på renholdsleder denne perioden, som har løst oppgaven meget 

tilfredsstillende. Det er fortsatt en positiv utvikling med redusert sykefravær på fagområdet, 

og tidlig innsats synes å ha god effekt. 

VAR-området: VAR-området har 6 årsverk hvorav 1 driftsleder og 5 driftsoperatører.  Det 

er stor aktivitet på fagområdet vann med flere store utbyggingsprosjekter og legging og 

utbedring av nye ledningsanlegg som krever oppfølging og delaktighet i prosjekterings- og 

utførelsesfase.  Det er i perioden lagt ringledning langs gang- og sykkelveien, skiftet ut 

flere eternittledninger og prosjektering av flere tiltak på sektoren. 

Inngjerding av høgdebasseng på Bremnestuva er igangsatt. Forprosjekt med rehabilitering 

høgdebassenger i øyrekka er i sluttfase. Høgdebasseng på Sistranda er under prosjektering, 
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legging av ny vannledning Sistranda-Hamarvik hvor del 1 er under utførelse (G/S) del 2 er 

ferdigstilt (Bergheia/Skarpneset)og del 3 – (Skarpneset-Nordskaget) er i sluttfase av  

prosjektering.  Del 4 omfatter nytt høgdebasseng på Bergheia og er ferdig prosjektert, 

tomtekjøp er i sluttfase.  Ombygging ventilhus på Nordskaget er i sluttfase for utførelse.  

Prosjektering pågår for sanering VA Sistranda Midtre. 

Det er igangsatt prosjektering av nytt renseanlegg på Nordskaget, legging av ny 

pumpeavløpsledning i G/S ifb med nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda/Hamarvik/Flatval-

området.  Utredning av alternativ plassering (politisk bestilling) av planlagt renseanlegg 

Hamarvik er i sluttfase og politisk sak vil bli fremmet med det første. 

Det har vært noen ledningsbrudd på vannledningsnettet, lekkasjer har umiddelbart blitt 

reparert, videre har det vært en del planlagte reparasjoner og utskiftinger på ledningsnettet, 

i begge tilfeller går det ut sms-varsling til abonnentene.  Fokus er å levere tilstrekkelig vann 

med god kvalitet til våre abonnenter, tette lekkasjer på ledningsnettet og fokus på 

kartlegging og innmåling av eksisterende vannledninger. 

4 av personalet er med i Teknisk vakt.  

Prosjektområdet: Prosjektområdet består av 3 medarbeidere. Stillingene skal i størst 

mulig grad konteres på selvkost, dvs utgifter med disse skal være en del av kostnadene i 

prosjekter.  Det er stor aktivitet i Frøya kommune med mange prosjekter og fokusområdet 

har også her vært rutiner, strukturer og god ressursutnyttelse. Det gjenstår noe arbeider med 

prosjektorganisasjon mtp kvalitetssikring/prosedyrer og innkjøp av nødvendig 

programvarer.   

PROSJEKT 2020 

Budsjett 

Saldo 

30/8 

Merknad 

VANNFORSYNING: 
 

 
 

Nytt høydebasseng Sistranda 18 755 18 686   Detaljprosjekteres 

Nytt høydebasseng Bergheia 21 500 21 392 Prosjekteringsfase 

Løpende investeringer 

vannledninger 

2 500 0   Fortløpende utførelse – omdisponerte midler til 

andre prosjekter 

Utvendig rehab. Høydebasseng 1 200 1 126  Prosjektrapport utarbeidet – bearbeides og 
prioritere tiltakene 

Innkjøp vannmålere 1 000 922     Fortløpende innkjøp – dialog med 

rammeavtalepart før installasjon til abonnentene 

Oppgradering/utskifting – 

vannkummer 

1 600 800 Fortløpende utbedring 

Rørspylehenger    540     540 Levert 

    

Sanering/oppgradering 

Sistranda Midtre 

 2 400 2 254  Igangsetter arbeidene snarlig 

Vannforsyning Sandvika  1 000 1 006  I sluttfase 

Ventilkammer Nordskaget  1 700 -2 009  I sluttfase – anl.bidrag fra Nutrimar? 

Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet  1 700 1 700 Under prosjektering 

Oppgradering vannforsyning 

Urdaheia 

    900 524   Forprosjektering 

Overtakelse Hamarvik 

vannverk 

 1 000 1 000 Purret Hamarvik v.verk om tilsvar 

Bremnestuva høgdebasseng         0 -765  Overf. tidl. omdisp. på 4 mill mangler – oppsett 

gjerde pågår 

Vannforsyning Sistranda-

Nordskaget 

20 700 10 995 Under utførelse 
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AVLØP 
 

 
 

Løpende investeringer 

kommunale avløp 

2 700 1 175 Fortløpende utbedring – omdisponering midler 

til andre prosjekter 

Sanering og oppgradering 
avløp – Nordskag 

8 200 7 900 Dialog med Salmar om makebytte tomt (annen 
plassering av renseanlegg) 

Sanering/oppgradering-

avløpsanlegg Sula 

6 500 6 499 Kartlegging utført  

Opprydding komm. 

Avl.ledninger 

3 491 3 489 Fremmedvannsdetektering 

Renseanlegg Sistranda-

Hamarvik 

21 605  19 662 Alternativ plassering utredet – politisk sak 

snarlig 

Innkjøp brakkerigg 

avløpspersonale 

     340 47    Utført 

Infrastruktur VA Holahaugen          0 -1 446   Overtakelse 15.09.20. 

Opprydding spredt Valen   0 0   Prosjektet utsatt til 2021 – midler overført til P 

557003 opprydding spredt avløp Måsøval 

Opprydding spred avløp 

Måsøval 

       2 500 2 154 Pågående arbeider 

VEIER OG  KAIER 
 

 
 

Gang-/sykkelvei Sistranda-

Hamarvik 

4 960 - 1 570 Sluttfase arbeider– noe forsinkelser 

ferdigstillelse – antatt ferdig 01.10.20 – tilsk. 

Fra Fylkeskommunen mangler 

Fortau Rådhusgata-Øvergården 3 910 3 570 Arbeider igangsettes uke 40/41 

Parkering Titran kapell 417 361 Igangsettes uke  37 

    

Gjetøy bru - Oppgradering til 8t 1 898 1 141 Arbeider igangsettes uke 38 

Bogøy bru – utbedring 2 846  556 Ferdig 

Trafikksikkerhetstiltak 1 000 248 Inngår i trafikksikkerhetsplanen.  

Kommunale veier 7 423 7 389 Utjevning vegbane, grøfting, utskifting 

stikkrenner og asfaltering  samt trekkrør for 

fiber med montering av k-kasser 

Fillingsnesveien -  igangsettes uke 37 

Traktor og feiemaskin 2 890 0 Hjullaster anskaffet 
  

 
 

BYGNINGER 
 

 
 

Sistranda skole - 

Fjernvarmeanlegg 

13 700 13 253 Kontrakt oppsett av bygning for varmeanlegg 

utført – arbeider igangsettes uke 40/41 

Mausund oppv.senter – 

varmeanlegg 

1 500 1 416 Tilbudsforespørsel Doffin – tilbudsfrist uke 36 

BAM-prosjektet 12 871 12 389 Alternativ lokasjon (C-blokka) under utredning 

ANDRE KOMMUNALE 

ANLEGG 

   

Liggekai Sistranda 0 -2 276 Søknad Enova tilskudd forprosjekt landstrøm 

under utarbeidelse- tilsk. Fra Trondheim havn 

mangler 

Holahauan boligfelt – 

infrastruktur 

9 700 1 400 I sluttfase med asfaltering og ferdigstillelse VA 

– overtakelse planlagt 15.09.20. 

Beinskardet 3 – infrastruktur 3 860 - 457 Opparb. Vei, vann, avløp, belysning etc  - 

arbeidene i sluttfase – tomtesalg balanserer 

manglende midler 

Rehabilitering Rabbenfeltet 7 800 7 676  Prosjektering ferdig – arbeider igangsettes 

september 

Overvannskanal Sjådalen 500 500 Grøfting og utbedring igangsatt 

HASA-bygningen 6 095 6 073 Rehabilitering/ombygging/tilbygg 

anleggsavdelingen Nabeita 
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Sykefravær og nærvær 
Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 60 

Antall årsverk 46,04 

Sykefravær % 6,8 

Nærvær 95,0 

Kommentarer: Det gjenspeiles at satsing på tidlig innsats har hatt en god effekt.  Sykefravær 

er i stadig reduksjon, spesielt innenfor renhold.  Det erfares derav at vi er riktig retning av 

enhetens satte mål. 

Merkantil personell (konsulent) deles med virksomheten Forvaltning(50/50).  
 

Økonomi på virksomheten 

Regnskap 

Bygg og kommunalteknikk har balanse i regnskap pr 30.08.20.  Det er ikke budsjettert 

vikarmidler for renhold innenfor 16-dagers perioden hvor innleie er nødvendig. 

Renhold har hatt store utgifter med bakgrunn i Covid-19, det forutsettes at merforbruket 

inndekkes ved overføring av statlige midler. 

Det er krevende å få et balansert regnskap med de oppgaver og tjenester enheten er tillagt.   

Det er økning i arealer og oppgaver som skal driftes uten at tilstrekkelig inndekning er til 

stede. Det er flere avvik innenfor miljørettet helsevern som må lukkes og andre lovpålagte 

oppgaver som må følges opp. Fokusområdet er å analysere og iverksette 

effektiviseringstiltak og rasjonalisering av drifta, det er allikevel behov for et budsjett som 

er i tråd med bundne utgifter og nødvendig kompetanseoppfølging innenfor virksomheten. 

 

På VAR-sektoren viser regnskap et mindreforbruk på driftssiden og balanse på 

inntektssiden. 

 
Budsjett 
Budsjett 2020 viser et resultat med fortsatt for lav ramme i forhold til bundne utgifter og 
oppgaver enheten skal løse.  All aktivitet ved enheten utløser direkte eller indirekte 
kostnader i form av kjøp av varer og tjenester. 
 
Videre medfører dette utfordringer for virksomheten med alle uforutsette hendelser på 
bygninger som har vært løst ved bruk av midler fra dette fondet tidligere.  Her kan bl.a. 
nevnes lukking av avvik ved miljørettet helsevern, som er en lovpålagt oppgave. 
 
Flere oppgaver er satt på vent med bakgrunn i manglende tildelte midler. 
  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 20/2240    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING NR 2 - DRIFT - SOM FØLGE AV KORONA-EPIDEMIEN 

2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

 I forbindelse med Korona-epidemien foretar kommunestyret følgende budsjettjusteringer: 

 
Ansvar  Art Tekst Oppr. Budsjett Justert budsjett Differanse 

1100 Fellestjenester 11216 Diverse utgifter 345 075  901 968      -556 893  

                    -    

2000 Oppvekst 11216 Diverse utgifter 974 000  1 462 418      -488 418  

       

3000 Helse 11216 Diverse utgifter 443 647  1 209 792      -766 145  

                    -    

5110 Teknisk  11216 Diverse utgifter 153 963  1 392 728    -1 238 765  

       

8000 (inntekter)  18000 Rammeoverføringe
r 

-147 708 860  -150 759 081     3 050 221  

       

       

     -145 792 175   -145 792 175  0 

 

 

 

Vedlegg: 

Budsjettjusteringsskjema – Budsjettjustering nr 2 

Budsjettjustering nr 1  

 

Saksopplysninger:   
I forbindelse med Korona-epidemien så har Frøya kommunes virksomheter ført oversikt over 

hvilke ekstrautgifter kommunen har hatt i denne forbindelse. 

 

Kommunen har også mottatt ca. 3,7 millioner fra staten kompensasjon for ekstrautgifter og tapte 

skatteinntekter, i tillegg til 974 000 kr i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i tiden 

skolene, SFO og barnehagene var stengt. Midlene til oppvekst ble budsjettjustert i forbindelse med 

1.tertial 

 



Vurdering: 
I denne sak justeres de ekstrautgiftene virksomhetene har hatt pr 30.08.20 i forbindelse med 

Korona-epidemien. Totalt er dette 3 050 221 kr i denne perioden.  

 

I forbindelse med 1.tertial ble det budsjettjustert 1 791 860 kr.  

 

 

 

 

 



STED: Sistranda 06.10.20

                    JUSTERINGEN UTFØRT AV:

a Ansv funk art sted Kontotekst Opr.bud. Jus.bud. Økn.(+)/red.(-)
Pengene tas fra denne bud.konto 

1 1100 233 11216 Diverse utgifter 345 075 901 968 -556 893                  
-                            

2000 233 11216 Diverse utgifter 974 000 1 462 418 -488 418                  

3000 233 11216 Diverse utgifter 443 647 1 209 792 -766 145                  
-                            

5110 233 11216 Diverse utgifter 153 963 1 392 728 -1 238 765               

8000 840 18000 Rammeoverføringer -147 708 860 -150 759 081 3 050 221                 

-145 792 175 -145 792 175 0

Dato og sign/attestasjon:

Dato og sign/anvisning:

VIRKSOMHET: Alle rammer

DATO:      _____06.10.2020 Thomas Elier Sandvik



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 20/1050    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING NR 1 - DRIFT - SOM FØLGE AV KORONA-EPIDEMIEN 

2020  

 

Forslag til vedtak: 

I forbindelse med Korona-epidemien foretar kommunestyret følgende budsjettjusteringer: 

 

Ansvar Art Tekst Oppr. 

Budsjett 

Justert 

budsjett 

Differanse 

Fellestjenester 11216 Diverse utgifter         128 250  345 075                  -216 825  

Oppvekst 11216 Diverse utgifter                  -    974 000                  -974 000  

Helse og mestring 11216 Diverse utgifter                  -    443 647                  -443 647  

Kultur og idrett 11216 Diverse utgifter                  -    3 425                     -3 425  

Teknisk 11216 Diverse utgifter                  -    153 963                  -153 963  

      

Inntekter 18000 Rammeoverføringer  -145 917 000  -147 708 860                1 791 860  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Budsjettjusteringsskjema 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med Korona-epidemien så har Frøya kommunes virksomheter ført oversikt over 

hvilke ekstrautgifter kommunen har hatt i denne forbindelse.  

 

Kommunen har også mottatt ca. 3,7 millioner fra staten kompensasjon for ekstrautgifter og 

tapte skatteinntekter, i tillegg til 974 000 kr i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i 

tiden skolene, SFO og barnehagene var stengt. 

 

 

Vurdering: 

 



I denne sak justeres kun de ekstrautgiftene virksomhetene har hatt pr 30.04.20 i forbindelse 

med Korona-epidemien. Kommunedirektøren forslår å justere utgiftene virksomhetene har 

etter denne dato i forbindelse med tertialrapporten for 2.termin 2020.  

 

Kommunaldirektøren foreslår samtidig å justere inn de øremerkede midlene til oppvekst, totalt 

974 000 kr, som er utbetalt til kommunen via rammetilskuddet i denne forbindelse. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 20/2141    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2020  

 

Forslag til vedtak: 

Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 

 

Frøya kommune skal betale inn sin andel av egenkapitaltilskuddet til KLP i 2020. 

Egenkapitaltilskuddet til KLP for 2020 er på kr 1 135 113.  

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfond er 53 546 384 kr pr 01.10.20. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

KLP’s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et 

+kundeforhold i KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden forplikter også 

til å skyte inn ytterlige egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av 

kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. Krav på 

egenkapitaltilskudd for 2020 er kr 1 135 113. 

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskuddet skal 

føres i regnskapet for kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av 

ubundne investeringsfond eller ved overføringer fra driftsregnskapet. Overføringer fra 

driftsregnskapet er avhengig av et positivt resultatregnskap.  

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune skal fortsatt være kunde i KLP, og må dermed følge kravet om å betale inn 

egenkapitaltilskuddet. Tilsuddet foreslås finansiert fra disp.fond som tidligere. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 20/2215    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

INNDEKKING AV PREMIEAVVIKET FOR 2019  

 

Forslag til vedtak: 

 
Premieavvik fra 2019 foreslås å dekke fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer: 

D 10907.1100.171 Premieavvik KLP Kr. 8.593.021 

D 10997.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 438.244 

D 10908.1100.171 Premieavvik SPK Kr. 175.289 

D 10998.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 8.940 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 9.215.494 

 

 Saldo på disponibelt disposisjonsfond er 53 546 384 kr pr 01.10.20 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Regnskapet for 2019 er avsluttet med inntektsført netto premieavvik på kr. 9.215.494,00. Dette 

fremkommer ut fra følgende forhold: 

D 219550001 PREMIEAVVIK - KLP Kr 8.593.021 

D 219640001 ARBG.AVG - PREMIEAVVIK KLP Kr    438.244 

D 239550002 PREMIEAVVIK - SPK Kr    175.289 

D 239640002 ARBG.AVG - PREMIEAVVIK SPK Kr       8.940 

    Netto premieavvik: Kr 9.215.494 

 

 

Vurdering: 

 
Premieavvik er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad. Dersom 

denne differansen er positiv, blir den inntektsført i regnskapet. Hvis negativ, blir den utgiftsført.  

Premieavviket er kun en fiktiv størrelse, da det kun er en føring i regnskapet og endrer ikke 

oppgjøret vis-à-vis pensjonskassen (premiebetalingen). Regnskapsføringen av premieavviket 

påvirker kommunens resultat.  



For 2019 ble den negativt og derfor må inndekkes fra disposisjonsfond. 

Frøya kommune har som regel at alle pensjonskostnader skal gjøres opp første år, dvs. ta hele 

kostnaden påfølgende år, slik det foreslås her.  

Alternativ så kan kommunen fordele denne kostnaden opp til 7 år. 

 
Premieavvikene 

   Pensjonspremie (Skulle ha belastet regnskapet) 

– Beregnet pensjonskostnad (Faktisk belastning på regnskapet) 

= Årets premieavvik (Som oftest er dette en «inntekt») 

Kommuneregnskapet følger «anordningsprinsippet». Alle kjente utgifter og inntekter i året tas med 

i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes (jf. 

§14-6 tredje ledd bokstav c).  

IKKE regnskapslovens prinsipp: Årets opptjening føres som inntekt De tilhørende utgiftene kalles 

«kostnader» og belastes årets regnskap 

Slik oppstår årets premieavvik  

(når den betalte pensjonspremien er større enn den beregnede pensjonskostnaden) 

Driftsregnskapet Balansen 

UTGIFTER INNTEKTER EIENDELER EGENKAP./GJELD 

Betalte 

pensjonspremier 
 Penger ut fra 

bankkonto 

 

 Premieavvik + Premieavvik  

    

Nettovirkning er at driftsregnskapet belastes 
med pensjonskostnaden 
= Betalt pensjonspremie –Premieavvik 

Blant omløpsmidlene dukker det opp et 
premieavvik, som er tom luft (en «fordring på 
framtiden») 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: D20  

Arkivsaksnr.: 20/2213    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

NYTT BADEANLEGG  

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret oppretter en styringsgruppe for å utrede nytt badeanlegg. Denne 

består av assisterende kommunedirektør økonomisjef, virksomhetsleder kultur og 

idrett, virksomhetsleder bygg og kommunalteknikk, og en politisk oppnevnt 

representant, N. N. 

 

2. Styringsgruppen skal foreslå en organiseringen av badeanlegget og utarbeide et 

konkurransegrunnlag med en foreslått kostnadsramme, som skal behandles i 

kommunestyret før det legges ut på offentlig konkurranse.    

 

3. Kommunestyret setter av 1 million kroner fra disposisjonsfondet til dette arbeidet. 

 

Saldo på disposisjonsfondet er pr 01.10.20 53 983 309 kr. 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   
I forbindelse med Investeringsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt å ruste opp kommunens 

badeanlegg. Det ble avsatt ca. 18 millioner, men etter at anbudet for oppgradering av 

bassenget og garderobeanlegget kom inn, ble kostnaden anslått til i overkant av 40 millioner 

kr. 

 

Etter at dette ble behandlet, ønsket kommunen også å utrede om et nytt badeanlegg, sammen 

med private næringsaktører er mulig. Anbudsprosessen for å ruste opp eksisterende 

badeanlegg ble da avsluttet, og investeringsmidlene ble omdisponert til oppgradering av det 

gamle legekontoret i Herredshuset. 

 

Vurdering: 
Kommunen mottok under arbeidet med å ruste opp kommunens badeanlegg et innspill om en 

privat næringsdrivende kan være med å realisere et nytt badeanlegg i kommunen.  

Næringsaktøren presenterte ideene bak dette for formannskapet den 12.05.20.  

I tiden etter dette har kommunen i samarbeid med Bjerkan Stav – kommunens juridiske 

rådgivere, konkludert at et slikt prosjekt ikke kan gjennomføres uten at det blir en 

konkurranse om oppdraget.  



 

Kommunedirektøren anbefaler nå at det settes ned en styringsgruppe som skal foreslå en 

organisering, og utarbeide et konkurransegrunnlag med en foreslått kostnadsramme. Dette 

skal behandles politisk før kommunen går ut med en konkurranse.   

 

I denne forbindelse foreslår kommunedirektøren at Virksomhetsleder for Kultur og idrett, 

Økonomisjef, assisterende kommunedirektør og virksomhetsleder for Bygg og 

kommunalteknikk, sammen med en politisk oppnevnt representant blir oppnevnt til 

styringsgruppe og utarbeider en utredning om nytt badeanlegg.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunedirektøren anbefaler at styringsgruppen utreder alternative måter å organisere 

badeanlegget, om dette skal være en av kommunens ansvarsområdet slik det er i dag, om det 

kan passe inn i et eventuelt KF (Kommunalt Foretak), eller om det er fordelaktig å organisere 

dette som et AS. 

 

Den største forskjellen på et kommunal ansvarsområdet og KF i motsetning til er AS, er at i 

en investeringsmodell i et AS, så blir drift og gjeld holdt utenfor kommunens regnskap, der 

kommunen vil være garantist for drift og gjeld. De andre to organiseringene, vil drift og 

gjeld være en del av kommunens regnskap, enten direkte slik det er i dag, eller gjennom et 

eventuelt konsernregnskap hvis kommunen adopterer KF som organisasjonsform. 

 

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes fra disposisjonsfondet 1 millioner kr til dette 

arbeidet, for ha midler til nødvendige utredninger for å få et godt konkurransegrunnlag.  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: GNR 10/118  

Arkivsaksnr.: 20/2219    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SALG AV FRØYA SYKEHJEM  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunedirektøren anbefaler at Frøya sykehjem blir lagt ut for salg med 

prisantydning etter eiendomsmeglerens anbefaling på 8,2 millioner kr 

  

2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sluttføre eventuelle forhandlinger med 

interessenter.  

 

 

 

Vedlegg: 

Verdivurdering 

Utkast salgsprospekt  

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med prosjektet «Morgendagens omsorg», ble det bestemt at dagens sykehjem på 

Hamarvik skulle legges ut for salg. I denne forbindelse så har kommunedirektøren fått 

Eiendomsmegler 1 til å utarbeidet en verdivurdering og et utkast til salgsprospekt (vedlagt 

saken). 

 

Vurdering: 

Eiendomsmegler 1 har kommet frem til en prisantydning på 8,2 millioner kr for bygget slik det 

er i dag.  

 

Kommunedirektøren anbefaler at eiendommen blir lagt ut for salg med eiendomsmeglerens 

anbefaling på 8,2 millioner kr, med vedlagte salgsprospekt, og at kommunestyret gir 

formannskapet fullmakt til å sluttføre eventuelle forhandlinger med interessenter.  

 



VERDIVURDERING

NÆRINGSEIENDOM



I N T E R N#

Sammendrag

Markedsleie Kontraktsleie

Kvernhusveien 16 3.887 8.200.000 2.110 12 %

Trondheim, 16.09.2020

Analytiker Eienndomsmegler
Eiendomsmegler 1 Næringseiendom Eiendomsmegler 1 Næringseiendom
Telefon 907 66 803 Telefon 926 96 268
E-post thomas.hillestad@em1.no E-post Kent.Tangvik@em1.no

Kvernhusveien 16

Thomas Hillestad

Netto YieldMarkedsverdi
kr/kvm BTA

MarkedsverdiAreal Eiendom

Kent R. Tangvik

Oppdragsgiver: Frøya kommune
Verdivurdering av eiendommen: Kvernhusveien 16

Eiendommen er beliggende ved Nordfrøyveien, ca. 4 km fra kommunesenteret på Sistranda.
Eiendommen består av formålsbygd sykehjem. Det er utarbeidet mulighetsstudie der eiendommen konverteres til boligformål.
Konklusjonen fra mulighetsstudie beskriver at man kan oppnå funksjonelle leiligheter med gode kvaliteter, men ikke til lavere pris
enn om man bygger nytt. Slik eiendommen fremstår i dag ser vi ikke at den kan leies ut til boligformål, uten betydelige
påkostninger.
Kjeller benyttes til kjøkken, kontorer og fellesareal.
1. etasje benyttes til boenheter, sosiale rom og fellesareal.
2. etasje benyttes til boenheter, sosiale rom og fellesareal.
Loftbenyttes til lagerareal.
Eiendommen fremstår med vedlikeholdsetterslep. Kan nevnes at vinduer på vestside bør skiftes, ventilasjonsanlegg bør skiftes og
el-anlegg er fra byggeår. Det er foretatt oppgradering av bad i 2009, påbygg utført i 2006/2007 og heis ble "oppgradert" i 2014.
Ny brannsentral installert i 2014.

Eiendommen benyttes i dag til sykehjem for Frøya kommune. Kommunen bygger nytt sykehjem som ferdigstilles siste halvdel av
år 2021, og vil med dette ta over funksjonene til eiendommen Kvernhusveien 16.
Vårt mandat fra Frøya kommune er å estimere markedsverdi av Kvernhusveien 16, uten leieavtale med kommunen og arealene
som de er ("as is"). Vi forutsetter videre at regulering av eiendommen vil bli endret for å imøtekomme annen benyttelse av
eiendommen.
Det forutsettes at eiendommen omreguleres, og med dette kan benyttes kontor-/ og lagerareal. Da det ikke eksisterer leieavtaler
på eiendommen, vil estimering av markedsleie stå sentralt. Markedsleie kan defineres som "estimert beløp for hva en eiendom
leies ut på måletidspunktet, mellom en villig utleier og leietaker, under egnede leievilkår i en transaksjon med armlengdes avstand
etter tilstrekkelig markedsføringog hvor partene har handlet kompetent, forsiktig og uten tvang".  Ut fra ovenforstående
definisjon, eiendommens beliggenhet og de øvrige forutsetninger, har vi estimert følgende markedsleie:
Kontor: 400 kr/kvm BTA
Lager (loft): 200 kr7kvm BTA
Vi bemerker at estimerte markedsleier er utleid "as is" og med dette ikke hensyntatt eventuelle investeringer.

Eierkostnader vil variere med eiendommensstørrelse og arealformål.
Vi har ikke mottatt spesifiserte regnskap fra oppdragsgiver. I så måte estimeres eierkostnader til ca. 150 kr/kvm BTA eks. mva.,
som er i lavere intervall hva gjelder næringseiendom generelt og normalnivå for arealformål.

Utfra ovennevnte har Eiendomsmegler 1 Næringseiendom estimert markedsverdien til å ligge rundt:

#



I N T E R N#

Innhold
Forside 1
Sammendrag 2
Forutsetninger 3
Nøkkeltall 4
Leietakeroversikt 5
Leieinntekter - grafisk fremstilling 6
Kostnader 7
Verdsettelse 8

Forutsetninger/ forklaringer

Mandat
Oppdragsgiver: Frøya kommune
Verdivurdering av eiendommen: Kvernhusveien 16

Eiendomsmegler 1 Næringseiendom vil i denne rapporten estimere markedsverdien til eiendommen. 
Markedsverdi defineres som (RICS og TEGoVA)
"Estimert beløp som en eiendel eller forpliktelse overtas for på måletidspunktet mellom en villig kjøper og selger,
i en transaksjon med armlengdes avstand, etter tilstrekkelig markedsføring  og hvor partene har handlet kompetent,
 forsiktig og uten tvang"

Markedsleie defineres som (IVS)
"Estimert beløp for hva en eiendom leies ut på måletidspunktet, mellom en villig utleier og leietaker, 
under egnede leievilkår i en transaksjon med armlengdes avstand etter tilstrekkelig markedsføring
og hvor partene har handlet kompetent, forsiktig og uten tvang"

Hjemmelsforhold og servitutter
Eiendommens grunnboksblad er ikke gjennomgått. Verdivurderingen forutsetter at det ikke er heftelser eller
tinglyste servitutter som påvirker eiendomsverdien.

Teknisk tilstand
Teknisk tilstand for bygningsmassen og de tekniske anlegg er ikke vurdert. Det er lagt til grunn at eiendommen
tilfredsstiller krav til byggeforskriftene på oppføringstidspunktet, og at den tilfredsstiller alle krav 
til dagens bruk av eiendommen, samt at det ikke påhviler eiendommen pålegg fra offentlig myndighet
(brann, el-tilsyn etc.). Videre at dagens bruk av eiendommen er i henhold til gjeldene reguleringsplan / godkjent 
bruksendring.

Friksjonsledighet/ strukturell ledighet
Friksjonsledighet er midlertidig arealledighet som oppstår ved kontraktsutløp.
Strukturell ledighet er vedvarende arealledighet.

Arealopplysninger/ Leieinntekter/ grunnforhold
Alle arealer og inntatte leieinntekter er basert på opplysninger mottatt fra oppdragsgiver. Det forutsettes at det
ikke eksisterer forurensning på eiendommen som krever opprydding / utløser kostnader.  

Disclaimer
Eiendomsmegler 1 Næringseiendom kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for eventuelle feil 
eller mangler i rapporten.

Kvernhusveien 16

#



I N T E R N#

Nøkkeltall
Dato verdivurdering 16.09.2020
Areal i kvm 3.887
Markedsleie (100% utleid) 1.534.800
Kontraktsleie -
Eierkostnader 583.050
Vektet gjenstående kontraktstid i år -
Ledig areal i % 0,0 %
Estimert Netto Yield Markedsleie 12 %
Estimert Netto Yield Kontraktsleie
Markedsverdi i kr 8.200.000
Markedsverdi kr/kvm 2.110

Eiendomsinformasjon
Gateadresse Kvernhusveien 16 Byggeår
Kommune 5014 - Frøya Sist oppgradering 2017
Gårdsnummer 10 Tomtestørrelse 15.302
Bruksnummer 118 Tomteforhold Eiet
Seksjonsnummer Regulering 1620200602 - Off. bebyggelse
Festenummer Antall parkeringsplasser Ikke oppgitt
Type eiendom Næring Hjemmelshaver Frøya kommune
Antall etasjer 2 + kjeller Oppdragsgiver Frøya kommune
Hovedformål Sykehjem Befaringsdato 09.11.2020

Beskrivelse eiendom

Kvernhusveien 16

Eiendommen er beliggende ved Nordfrøyveien, ca. 4 km fra kommunesenteret på Sistranda.

Eiendommen består av formålsbygd sykehjem. Det er utarbeidet mulighetsstudie der eiendommen konverteres til boligformål.
Konklusjonen fra mulighetsstudie beskriver at man kan oppnå funksjonelle leiligheter med gode kvaliteter, men ikke til lavere
pris enn om man bygger nytt. Slik eiendommen fremstår i dag ser vi ikke at den kan leies ut til boligformål, uten betydelige
påkostninger.

Kjeller benyttes til kjøkken, kontorer og fellesareal.
1. etasje benyttes til boenheter, sosiale rom og fellesareal.
2. etasje benyttes til boenheter, sosiale rom og fellesareal.
Loftbenyttes til lagerareal.
Eiendommen fremstår med vedlikeholdsetterslep. Kan nevnes at vinduer på vestside bør skiftes, ventilasjonsanlegg bør skiftes
og el-anlegg er fra byggeår. Det er foretatt oppgradering av bad i 2009, påbygg utført i 2006/2007 og heis ble "oppgradert" i
2014. Ny brannsentral installert i 2014.

Det er ikke foretatt en teknisk gjennomgang av eiendommen i verdivuderingen.

#



I N T E R N#

Inntekter
Leietakeroversikt

Kr/år Kr/kvm Kr/år Kr/kvm

1 etasje Annet 1.714                -                      -           685.600             400          01.01.2020
2 etasje Annet 1.600                -                      -           640.000             400          01.01.2020
kjeller Annet 473                   -                      -           189.200             400          01.01.2020
loft Lager 100                   -                      -           20.000               200          01.01.2020
SUM/SNITT 3.887                -                      -           1.534.800         395          

Leietakere/ leiekontrakter

Kvernhusveien 16

Leietaker Arealformål Areal kvm BTA
Kontraktsleie Markedsleie

Kontraktsutløp

Eiendommen benyttes i dag til sykehjem for Frøya kommune. Kommunen bygger nytt sykehjem som ferdigstilles siste halvdel av 
år 2021, og vil med dette ta over funksjonene til eiendommen Kvernhusveien 16. 
Vårt mandat fra Frøya kommune er å estimere markedsverdi av Kvernhusveien 16, uten leieavtale med kommunen og arealene 
som de er ("as is"). Vi forutsetter videre at regulering av eiendommen vil bli endret for å imøtekomme annen benyttelse av 
eiendommen. 

Det forutsettes at eiendommen omreguleres, og med dette kan benyttes kontor-/ og lagerareal. Da det ikke eksisterer 
leieavtaler på eiendommen, vil estimering av markedsleie stå sentralt. Markedsleie kan defineres som "estimert beløp for hva 
en eiendom leies ut på måletidspunktet, mellom en villig utleier og leietaker, under egnede leievilkår i en transaksjon med 
armlengdes avstand etter tilstrekkelig markedsføring og hvor partene har handlet kompetent, forsiktig og uten tvang". Ut fra 
ovenforstående definisjon, eiendommens beliggenhet og de øvrige forutsetninger, har vi estimert følgende markedsleie:
Kontor: 400 kr/kvm BTA
Lager (loft): 200 kr7kvm BTA
Vi bemerker at estimerte markedsleier er utleid "as is" og med dette ikke hensyntatt eventuelle investeringer.

#



I N T E R N#

Inntekter

Kent R. Tangvik

Kvernhusveien 16
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Arealformål i kontraktsleie

Kontor Handel Lager Bolig Parkering Kombinasjon Annet

00100000

3.787

Arealformål i kvm

Kontor Handel Lager Bolig Parkering Kombinasjon Annet
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I N T E R N#

Kostnader
Eierkostnader
Eierkostnader Totalt Kr/kvm BTA
Eiendomskatt - -
Forsikring - -
Festeavgift - -
Vedlikehold - -
Administrasjon - -
Sum eierkostnader 583.050 150

Ekstraordinært vedlikeholdsbehov
Etterslep vedlikehold - - Totalt Kr/kvm BTA
Tiltak Leietakertilpasning - -

- -
- -
- - Ledighet ved kontraktsutløp i mnd 0
- -
- -

Tiltak vedlikehold / leietakertilpasning / ledighet

Kvernhusveien 16

Eierkostnader vil variere med eiendommens størrelse
og arealformål.
Vi har ikke mottatt spesifiserte regnskap fra
oppdragsgiver. I så måte estimeres eierkostnader til
ca. 150 kr/kvm BTA eks. mva., som er i lavere intervall
hva gjelder næringseiendom generelt og normalnivå
for arealformål.

Det er ikke hensyntatt nødvendige investeringer og etterslep vedlikehold, da markedsleie er estimert "as is".

#



I N T E R N#

Verdsettelse
Realavkastningskrav
Yield Oslo CBD 3,75 %
+ Likviditetsrisiko makro 1,00 %
+ Likviditetsrisiko mikro 2,25 %
+ Kontraktsrisiko 2,50 %
+ Eiendomspesifikk risiko 3,50 %
+ Andre forhold 0,00 %
= Benyttet Yield 13,00 %
+ KPI 2,00 %
= Benyttet Diskonteringsrente 15,26 %

Nåverdier Totalt Kr/kvm BTA
NV Kontraktsleie - -
+ NV Markedsleie 13.200.000 3.396
- NV Eierkostnader 5.000.000- 1.286-
- NV Friksjonsledighet - -
- NV Strukturell ledighet - -
- NV Investeringer - -
Annet - -

= Markedsverdi i kr 8.200.000 2.110

Sensitivitetsanalyse

520.000 550.000 583.050 610.000 640.000
12,50 % 9.100.000 8.800.000 8.500.000 8.300.000 8.000.000
12,75 % 8.900.000 8.600.000 8.300.000 8.100.000 7.800.000
13,00 % 8.700.000 8.500.000 8.200.000 8.000.000 7.700.000
13,25 % 8.600.000 8.300.000 8.100.000 7.800.000 7.600.000
13,50 % 8.500.000 8.200.000 7.900.000 7.700.000 7.500.000

Kvernhusveien 16

Yie
ld

Eierkostnad

Prime realavkastning observert imarkedet.
Likviditetsrisiko makro gjenspeiler risiko forbundet med beliggenhet til eiendommen i
Norge og hvor lett omsettelig denne er i markedet.
Likviditetsrisiko mikro gjenspeiler risiko forbundet med beliggenhet til eiendommen i
Midt-Norge og hvor lett omsettelig denne er i markedet.
Kontraktsrisiko speiler risiko forbundet med leietakers soliditet, samt kontraktslengde.
Eiendomspesifikk risiko speiler risiko forbundet med eiendommens tekniske tilstand,
vedlikeholdsbehov og utforming.
Annen risiko speiler risiko forbundet med servitutter/erklæringer på eiendommen
Benyttetyield errealavkastningskrav på totalkapitalen.
KPI reguleringav kontantstrøm i perioden.
Diskonteringsrente er nominelt avkastningskrav på totalkapitalen benyttet for å
diskontere kontantstrømmen i perioden.

Markedsverdien estimeresved å diskontere fremtidige kontantstrømmer, 20 år, til
nåverdi (NV). Nåverdier i analysen er splittet i bestanddeler.
NV kontraktsleie gir dagens verdi av inngåtte leiekontrakter.
NV markedsleie gir dagens verdi av fremtidig markedsleie, etter utløp av dagens
leiekontrakter.
NV eierkostnader gir dagens verdi av fremtidige eierkostnader.
NV friksjonsledighet gir dagens verdi av friksjonsledighet ved utgående leiekontrakter.
NV strukturell ledighet gir dagens verdi av eiendommens vedvarende ledighet.
NV investeringer gir dagens verdi av leietakertilpasninger etter utgående leiekontrakter,
samt ekstraordinært vedlikeholdsbehov.

Sensitivitetsanalysen viser hvordan markedsverdien endres ved endring av parametrene yield og eierkostnad. Vi bemerker her
at det i matrisen endres i enkeltparameter, alt annet like.
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Kvernhusveien 1 6
Hammarvik, Frøya

SALGSPROSPEKT –NÆRINGSEIENDOM –3.887 m² BTA –15.301m² EIENDOMSTOMT
_______________________________________________________________________________________________________________



SAMMENDRAG

_______________________________________________________________________________________________________________

EiendomsMegler1 Næringseiendom er engasjert for å bistå Frøya kommune med salg av Frøya sykehjem. Eiendommen ligger på Hammarvik like
etter man kommer opp fra tunnelen mellom Hitra ogFrøya, deter ca. 4km. til kommunesenteret på Sistranda.
Kvernhusveien 16 er et formålsbygg oppført som sykehjem/aldershjem og erstattes av nytt på bygg på Sistranda i 2021. Eiendommen selges uten
leieavtaler oger fri til disponeringfor nyeiere

Eiendommen er i dag regulert til offentlig bygning og Frøya kommune er innstiltpå en omregulering for atnyvirksomhetskal kunne etablere seg på
eiendommen.

Transaksjonsstruktur vil skje i form av salg av eiendommen. Det er utarbeidet en egen bilagsdel til salgsprospektet med innhold nærmere beskrevet
på prospektets siste side. Bilagsdelen oversendes på forespørsel.

Interessenter inviteres til å presentere bud på Eiendommen, basertpå informasjon inntatti dette salgsprospekt.
Kjøper oppfordrestil å gjøre selvstendige undersøkelser sammen med egne rådgivere før bud inngis.

Første bud skal ha en budfristpå minimum 24timer. Ingen bud kan etter dette ha kortere akseptfristenn 2 timer.

Eiendommen: Kvernhusveien 16. Gnr 10, Bnr 118 i Frøya kommune
Transaksjon: Salgaveiendommen

Alle henvendelser knyttettil Eiendommen ogsalgsprosessen rettes til Eiendomsmegler1 Midt-Norge Næringseiendom.

Kontaktperson Megler
Kent Roger Tangvik, tlf92 69 62 68 E-post: kent.tangvik@em1.no



EIENDOMMEN

_______________________________________________________________________________________________________________



BILDER
_______________________________________________________________________________________________________________



BILDER
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BILDER
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PLANSKISSER PLAN 1
_______________________________________________________________________________________________________________



PLANSKISSE PLAN 2
_______________________________________________________________________________________________________________



TOMT

_______________________________________________________________________________________________________________



REGULERING

_______________________________________________________________________________________________________________

Reguleringsplan for Sykeheim, aldersheim mm. Planid: 1620200602. Vedtatt 1979:



EIENDOMSINFORMASJON

_______________________________________________________________________________________________________________

Tomt:
Eiet tomt på ca. 15.301 m² ifølge Matrikkel mottatt fra Frøya kommune

Areal
Arealet er ikke kontrollmålt av megler eller selger men gjengitt iht.
tidligere byggetegninger. Totalt areal er ca. 3887 m²BTA

Kjeller: 473 kvm m²(Lager, kontorer og fellesareal)
1.etg: 1.714 kvm m²(Entrè/resepsjon, Kjøkken, boenheter/rom, kontorer,
fellesareal)
2.etg: 1.600 kvm m²(Boenheter/rom, kontorer, fellesareal)
Loft: 100 kvm m²(Lager)

Eiendommen:
Eiendommen er bygget og benyttes til sitt formål som sykehjem.
Bygningsmassen fremstår med et vedlikeholdsetterslep og ny eiere må påregne
flere oppgradering i årene som kommer.
Det ble bygget på areal i 1.etg og 2.etg i 2006/2007 ( Ferdigattest datert
28.09.2006) . Badene ble oppgradert i 2009, samt at det ble gjennomført en
«oppgradering» av heis 2014 sammen med installering av ny brannsentral
samme år.

leieforhold:
Eiendommen selger uten leietaker og overleveres til fri benyttelse for ny eiere

Vann og kloakk:
Offentlig via private stikkledninger

Vei:
Det er adkomst til eiendommen med avkjøring fra Nordfrøyveien (R714)

Oppvarming
Elektrisk oppvarming

Kommunale avgifter:
Vann: Hamarvik vannverk
Avløp: 25.465,- årlig avgift
Renovasjon: RemidtIKS
Eiendomsskatt: Det er ingen eiendomsskatt

Parkering
Det er rikelig med parkeringsplasser på eiendommen. Flere EL-bil ladepunkter.

Oppgjør/ overtakelse
Oppgjør / overtakelse etter avtale.

Separat vedleggsdel med følgende vedlegg fås ved henvendelse til megler:
-Grunnbok
-Kommunal info
-Utkast til kontrakt
-Tinglyste erklæringer



SALGSVILKÅR

_______________________________________________________________________________________________________________

Transaksjonsstruktur
Transaksjonen vil skje i form av salg av eiendommen

Kjøpers undersøkelsesplikt
Hver enkelt potensiell kjøper er ansvarlig for alle kostnader som måtte
påløpe vedrørende egne undersøkelser og evaluering av eiendommen.
Dette gjelder også alle utgifter og honorarer fra eventuelle rådgivere.

Omkostninger
Det forutsettes at eiendommen overskjøtestil kjøper ved oppgjør for
eiendommen. Ved overskjøting påløper det for kjøper dokumentavgift
til staten på 2,5 % av kjøpesummen samt tinglysingsgebyr for skjøte og
evt. pantedokument p.t. kr 585,-pr stk. Dokumentavgift og øvrige
offentlige omkostninger knyttet til overskjøting innbetales til megler
sammen med oppgjøret for eiendommen.

Tilleggsinformasjon/vedlegg
Tilleggsinformasjon og vedlegg oversendes ved henvendelse til megler.

Selger forbehold:
Det tas forbehold om at budakseptmå godkjennes av kommunestyret.

Bud
Det tas utgangspunkt i en åpen budrunde, hvor budene må avgis
skriftlig til meglers kontor. Dette forhindrer ikke at selger og megler i
en avsluttende fase kan tilrettelegge for en lukket budrunde. Selger
står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud.
Selgeren er ikke ansvarlig for skjulte feil og mangler han ikke kjenner
til, eller måtte kjenne til. Dette gjelder også eventuelle
offentligrettslige mangler. Dette gjelder allikevel ikke dersom selger er
uaktsom, uærlig eller for øvrig handler i strid med god tro.
Budgiver oppfordres til å gjøre seg kjent med eiendommen og dens
bygninger før kjøpetilbud inngis.
Eiendomsmeglingsloven § 6-10 jf. eiendomsmeglingsforskriften §§ 1-4
og 6-4 fravikes slik at kjøper –etter at handel er kommet i stand –kun
kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Tilbud
De enkelte tilbud må inneholde en referanse til den aktuelle
eiendommen og til dette prospekt, hvorav følger at prospektet med
bilag er gjennomgått i sin helhet. Det må videre angis den pris man vil
tilby seg å betale for eiendommen og på hvilket tidspunkt
eiendommen ønskes overtatt.



DIVERSE

_______________________________________________________________________________________________________________

Kundekontroll etter hvitvaskingsloven

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundekontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta innhenting av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument av begge parter i handelen,
herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Der kjøper opptrer i henhold til
fullmakt må bekreftet kopi av legitimasjon også fremlegges for fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll av kjøper, herunder fremleggelse av bekreftet kopi av
legitimasjonsdokument, skjer senest på kontraktsmøtet.

Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis.

Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere et eget kundekontrollskjema før kontraktsmøtet. Firmaattest eller
fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som
mistenkes å involvere
utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør
transaksjonen mistenkelig.

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.



SALGSPROSPEKT / DISCLAIMER

_______________________________________________________________________________________________________________

Informasjonen i dette prospekt er utarbeidet av EiendomsMegler1 Næringseiendom basert på informasjon mottatt fra selger og Frøyakommune.
Prospektet er utarbeidet etter beste skjønn og forutsettes å være korrekt, men selger og dets rådgivere garanterer ikke for at det er gitt riktig og
fullstendig informasjon og fraskriver seg et hvert ansvar for tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige,
samt tap som oppstår for kjøper av eiendommene på annen måte.

Eiendommen forutsettes besiktiget og alle interessenter oppfordres til å foreta en grundig gjennomgang av eiendommen sammen med kompetente
fagfolk, samt forsikre seg om at opplysningene i nærværende salgsprospekt er à jour og riktig før avtale inngås. Kjøpers adgang til slik besiktigelse
fratar kjøper retten til å hevde at mindre unøyaktigheter som fremkommer i salgsprospekt, dokumentasjon eller forhandlinger, utgjør noen
kontraktsmessig mangel.

Salgsprospektet er ment som underliggende dokumentasjon for bud og videre forhandlinger vedrørende et eventuelt kjøp av eiendommen. Ved
eventuell avvik mellom salgsprospekt og kjøpekontrakt, gjelder kjøpekontrakt med dens vedlegg foran salgsprospektet. Selger er kun ansvarlig for
garantier som uttrykkelig fremgår av endelig kjøpekontrakt.
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Eiendomsmegler Næring
Mobil: 92 69 62 68
Epost: Kent.tangvik@em1.no
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Frøya eldre- og brukerråd 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

ANDREGANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN 

NÆRINGSOMRÅDE  

 

Forslag til vedtak: 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplan for Uttian Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på 

plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 28.08.2019. 

 

2. Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas dermed rettsvirkning inntil 

innsigelse er avgjort ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet, eller 

av aktuelt departement hvis mekling ikke fører fram, jf. plan- og bygningsloven § 5-6. 

 

Vedlegg: 

1. Plankart, 28.08.2019 

2. Planbestemmelser, 28.08.2019 

3. Planbeskrivelse, 28.08.2019 

4. ROS-analyse, datert 07.06.2019 

5. Støyutredning, datert 11.04.2019 

6. Illustrasjonsplan 

7. Konsekvensutredning naturmangfold, 27.07.2019 

8. Notat Hubro, 05.06.2020 

9. Notat Storspove, 03.06.2020 

10. Notat Oter, 04.06.2020 

11. Notat sjøfugl og havbunn, 02.07.2020 



12. Rapport landskapsbilde, 04.06.2019 

13. Vurdering av alternativ lokalisering næring, 15.06.2020 

14. Vurdering av alternativ lokalisering naturmangfold, 02.07.2020 

15. Referat informasjonsmøte, 18.03.2019 

16. Merknadsbehandling førstegangsbehandling, 19.06.2019 

17. Merknadsbehandling andregangsbehandling, 12.09.2019 

18. Klagebehandling og opphevelsesvedtak, 24.04.2020 

19. Merknadsbehandling, 02.10.2020 

20. Merknader (17 stk.) 

21. Informasjon fra Havforskningsinstituttet vedr. gytefelt (ettersendes) 

Saksopplysninger: 

Redegjørelse for tidligere behandling: 

Reguleringsplanen for næringsområdet på Uttian ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for 

Forvaltning (HFF) i sak 104/19 den 19.06.2019. Planen ble da vedtatt lagt ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Det kom inn flere merknader til saken, samt innsigelse fra fylkesmannen i høringsperioden. 

Saken ble i første omgang gjort klar for behandling hos HFF i sak 135/19 den 29.08.2019, 

men saken ble vedtatt utsatt, ettersom sakspapirene først ble tilgjengelige kort tid før møtet. 

Dette vedtaket ble fulgt opp av kommunestyret samme dag i sak 95/19. 

 

I løpet av den påfølgende perioden ble det gjort avklaringer mot fylkesmannen vedrørende 

innsigelsen, og fylkesmannen trakk dermed sin innsigelse før saken ble tatt opp til ny politisk 

behandling i sak 138/19 den 12.09.2019 hos HFF, og til endelig vedtak hos kommunestyret i 

sak 106/19 den 26.09.2019. 

 

Vedtak av 26.09.2019 ble så påklaget, av tre separate klagere, innen utløp av klagefristen. 

Klagene ble svart ut i sak 3/20 den 07.01.2020 hos Formannskapet (FSK), hvorpå 

klagebehandlingen ble sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Mens FM forberedte klagesaksbehandlingen, så sendte en av klagerne inn egne kommentarer 

på den foregående klagebehandlingen den 21.01.2020. Disse kommentarene ble oversendt 

kommunen for kommentarer den 22.01.2020, hvorpå svar gikk tilbake til fylkesmannen den 

18.02.2020. 

 

I den samme prosessen ble det oppdaget at et eget dokument fra M. Pearson, som ble sendt 

direkte til Fylkesmannen den 09.09.2019 angående hubro, ikke var blitt fanget opp i deres 

vurdering av kunnskapsgrunnlaget. På tidspunkt for oversendelse var saksfremlegg ferdigstilt 

fra administrasjonen i Frøya kommune, og oversendt politisk behandling. 

 

Den 24.04.2020 mottok kommunen resultatet av fylkesmannens behandling. Kommunen fikk 

medhold i alle påklagede punkter, med unntak av vurdering om planen ville påvirke en 

nærliggende hubrolokalitet. Fylkesmannen besluttet dermed å oppheve planen med bakgrunn i 



at det manglet vurderinger på det nye kunnskapsgrunnlaget som forelå, og at denne 

informasjonen kan ha virket bestemmende for utfallet i saken. 

 

Planforslaget 

Rambøll har på vegne av Frøya kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for 

Uttian næringsområde på eiendommene 26/Felleseie, 26/11, 1451/1 og 1451/2 og 

Ellingsholmene 

 

Planområdet omfatter deler av Uttiveien 

for å etablere avkjørsel til 

industriområdet.  

 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planarbeidet er å 

regulere foreslått område til industri for 

å legge til rette for økt næringsaktivitet i 

Frøya kommune. Dette er i tråd med 

kommunens prioriterte målsetting om å 

gi de maritimt rettede næringene 

forbedrete utviklingsmuligheter 

(Kommuneplanens samfunnsdel 2008-

2017).  

 

Planforslaget innebærer en opparbeiding 

av ca. 15 daa til industriareal. Området 

bygges ut ved å fylle ut ca. 28500 m2 i 

sjøen med steinmasser fra fjellsprenging 

tilkjørt fra nærliggende områder.  

 

 

Eiendomsforhold 

Tabellen under gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet 

består av, slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister.  

Gnr/Bnr Hjemmelshaver 

26/11 Bjørn Furberg, Alfhild Midtsian 

1451/1 Statens vegvesen, Trøndelag 

fylkeskommune 

1451/2 Statens vegvesen, Trøndelag 

fylkeskommune 

Ellingsholmene Felleseie 

 



Beliggenhet, eksisterende forhold 

Planområdet ligger ca. 5 km nord for Sistranda sentrum. Foruten Uttian bru som ble etablert i 

1973 har ikke området vært benyttet til noe annet formål. Uttian består av et stort antall øyer, 

holmer og skjær. Området har store områder med strandsoner og terrenget ligger generelt lavt 

i landskapet. Disse lavtliggende øyene har store områder med myr og kystlynghei. Uttian har 

store områder som er tilnærmet urørt av landskapsinngrep.  

 

Planområdet ligger like inntil nordsiden av fv. 6476 ved brua over Ellingsundet (Dyrviksvaet), 

som forbinder Uttian med Fast-Frøya (Dyrvik). Området ligger på øyene Ellingsholmen og 

Litlsørøya. Mellom disse øyene ligger Litlellingsundet, som fylkesvegen krysser på en kort 

vegfylling. Vegfylling er det også over det litt bredere sundet mellom Litlsørøya og Sørøyan i 

vest. Strandsonen i området er preget av oppsprukket fjell: I buktene er det stedvis grus og 

sand. Bortsett fra fylkesvegen og en kraftlinje som starter der sjøkabelen kommer opp nord på 

Litlsørøya er planområdet lite berørt av landskapsinngrep. 

I området rundt planområdet finnes det flere eksisterende tiltak, bla. et større næringsområde 

på Nesset og flere hytter i Madsvågen. 

 

Forhold til overordnende planer 

Kommuneplanens arealdel (5014201809) er gjeldende for området. Området er satt av til 

næringsformål, hvor det kreves reguleringsplan før tiltak kan igangsettes. 

Ved førstegangsbehandling av den nye kommuneplanen var det avsatt et større område til 

næringsformål i området. Det ble varslet innsigelse til dette området, men denne ble trukket 

når planområdet ble redusert til størrelsen for Uttian næringsområdet. Planen ble godkjent i 

oktober 2019. 

 

Gjeldende reguleringsplan(er) 

Området er uregulert.  

 

Innkomne merknader til planoppstart 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 06.02.2019. Oppstart av planarbeidet ble 

annonsert den 05.03.19 i avisa Hitra-Frøya og på kommunens nettside. Sektormyndigheter, 

berørte grunneiere og naboer ble tilskrevet med brev. Frist for å komme med innspill til 

planarbeidet ble satt til den 26.03.19. Merknader og merknadsbehandling finnes som vedlegg 

til saken. 

 

Det ble holdt et informasjonsmøte 18.mars 2019 med interesserte og grunneiere. Temaer som 

ble tatt opp var:  

- Strømningsforholdene må undersøkes. 

- Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen. 

- Det ønskes lysregulering på brua. 

- Næringsområder burde samles mer før vi tar hull på et nytt et. 

- Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye området vil ha. 



- Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, høyde og 

visuelle inntrykk. Bestemmelser om hvordan området skal se ut. Ved utfylling burde 

stein langs sjø stables. 

Svar på merknadene samt referat finnes i vedlagte merknadsbehandling. 

 

Førstegangs behandling  

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 

104/19. Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge 

den ut til offentlig ettersyn.  

 

Endringer etter førstegangsbehandling  

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

- Det er regulert inn gang- og sykkelveg og adkomstvegen er justert etter merknader fra 

Statens vegvesen for å sikre et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs 

planområdet  

- Konsekvensutredningen (KU) for naturmangfold er revidert til kun å gjelde aktuell 

planavgrensning og det er foretatt en ny befaring/kartlegging av området.  

 

Merknadene som kom inn, med påfølgende behandling, kan finnes i vedleggene til saken. 

 

Videre har saken vært på høring i den pågående planprosessen, med høringsfrist satt til den 1. 

september 2020. Det kom inn totalt 17 innspill, hvorav 10 kom fra private og 

interesseorganisasjoner. Behandling av disse kan sees i tabellen under, som også ligger 

vedlagt som et selvstendig dokument. 

 

 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Statens vegvesen 07.08.2020 Reguleringsplanen ivaretar høringsuttalelse 

av 02.07.2019. Henviser videre til at det nå 

er Fylkeskommunen som er ansvarlig for 

fylkesveger. 

Tatt til orientering. 

Trøndelag 

fylkeskommune 

19.08.2020 Både Fylkeskommunen og Statens vegvesen 

har konkludert med at planen er akseptabel 

mtp. den trafikale situasjonen. 

 

Fylkeskommunen skriver videre at det 

legges opp til et lite område med 

begrensede utvidelsesmuligheter. Ettersom 

landskapsbildet vil bli vesentlig endret 

kommenterer fylkeskommunen at en bør 

vurdere om det finnes bedre egnede 

områder for en slik etablering. 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Det har blitt gjort noen 

videre vurderinger for 

alternative lokasjoner, og 

disse ligger vedlagt. 

 

 

 



Som siste punkt kommenteres det at det er 

liten risiko for at planen vil komme i 

konflikt med automatisk fredede 

kulturminner på land, men at arbeid må 

stanses øyeblikkelig om slike minner 

oppdages både på land og i vann. 

Tatt til orientering 

Kystverket – 

Midt-Norge 

19.08.2020 Refererer til uttalelser og standpunkter fra 

behandlingen før opphevelsesvedtaket. 

Kystverket kan ikke se at forslaget til 

arealbruk er konfliktskapende med de 

virke- og interessefelt som Kystverket 

forvalter, og heller ikke fører med seg noen 

upåregnelige eller negative konsekvenser. 

Tatt til orientering. 

Fiskeridirektoratet 28.08.2020 Forslaget vil ikke påvirke fiskeri- eller 

akvakulturinteresser. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert et 

gyteområde for kysttorsk i Erviksvaet. 

Havforskningsinstituttet (HI) har verifisert 

og registrert at dette feltet er betydelig 

større enn opprinnelig tenkt. Planområdet 

er derfor godt innenfor dette gytefeltet. 

Reguleringsplanen mangler en vurdering av 

dette feltet, ettersom størrelsen av dette var 

ukjent når planen opprinnelig ble 

utarbeidet. Det etterlyses derfor en 

vurdering av tiltakets påvirkning på dette 

gytefeltet. 

 

Videre kan utfyllingen i sjø potensielt spre 

skarpe, flisige eller nåleformede partikler 

som potensielt kan skade torskeyngel og 

annen marin fauna. Videre kan også 

utfylling spre forurensede sedimenter, og 

ikke-omsatt sprengstoff eller metaller ut i 

det marine miljøet. Det må dermed 

fastsettes avbøtende tiltak i planen før 

utfylling i sjø kan skje. 

 

Utover dette har ikke Fiskeridirektoratet 

ytterligere merknader til planforslaget. 

Tatt til orientering 

 

 

Frøya kommune har 

kontaktet 

Havforskningsinstituttet og 

bedt om en kort evaluering 

av det registrerte gytefeltet. 

 

 

 

 

 

 

 

Avbøtende tiltak, som 

utplassering av siltskjørt og 

unngå arbeid i gyteperioden 

vil kunne bli implementert 

for å sikre minimal skade 

på det marine miljøet. 

Norges 

Vassdrags- og 

Energidirektorat 

28.08.2020 Anbefaler kommunen å belegge fagområdet 

geoteknikk med ansvar i byggesak, i tråd 

med uttalelsene gitt til søknad om tiltak i 

sjø den 23.04.20 (til FM). 

 

Anbefaler også at det legges inn 

reguleringsbestemmelse med formulering 

«konklusjoner fra Geoteknisk notat G-notat 

Begge punkter tas til 

etterretning, og 

implementeres i 

planbestemmelsene etter 

vedtak og påfølgende 

mekling. 



001 1350034185 datert 17.06.19 med 

tilhørende datarapport fra 

grunnundersøkelser legges til grunn i 

behandling av byggesøknad. Fagområdet 

geoteknikk er belagt med ansvar i 

byggesøknaden ved tilta som medfører 

utfylling i sjø». 

Norsk 

Ornitologisk 

Forening 

28.08.2020 Åpner med at hubrobestanden på Frøya har 

vært godt kartlagt siden 1999, og en vet 

derfor at den lokale bestanden er svært 

lokal og stedbunden. 

 

Ettersom populasjonen på Frøya ikke 

opplever stort med tilsig av hubro fra 

nabokommuner, så er bestanden svært 

sårbar om en eller flere lokaliteter går tapt. 

Siden 2000 har fem lokaliteter blitt forlatt, 

og det er bare et fåtall intakte territorier 

igjen. 

 

Videre kommenteres de forskjellige 

utsagnene til Natur og Samfunn, hvor det 

signaliseres at mesteparten av utsagnene er 

basert på et dårlig grunnlag, eller feil. 

 

Videre refereres takseringen av 

hubrolokaliteten, gjennomført i mai 2020, 

hvorpå det kommenteres at hubrolokaliteten 

det er snakk om er det beste gjenværende 

hubroterritoriet på Frøya med god 

ungeoverlevelse. 

 

Brevet konkluderes med at fremtidig 

utbygging og industri burde lokaliseres i 

mindre sårbare og faunarike områder enn 

Ellingsundet. 

Tatt til orientering. Natur 

og Samfunn ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet for å 

kartlegge naturtyper på 

Uttian våren 2020. Det er 

ikke kommunens oppgave å 

trekke faginstansenes 

vurderinger i tvil. Vi har 

likevel sett at det her er en 

stor uenighet i fagmiljøene, 

noe som igjen gjør Uttian 

saken til en vanskelig sak. 

Administrasjonen prøver 

likevel å fremme alle de 

opplysninger og syn som vi 

har mottatt både før, under 

og etter høringsperioden, 

slik at saken kan belyses på 

en best mulig måte. 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

01.09.2020 Fylkesmannen fremmer innsigelse med 

hjemmel i PBL §5-4 og NML §9 (Føre-

var-prinsippet). 

 

Området rundt Ellingssundet og 

Litlsørøyan anses som et viktig 

næringssøksområde for Hubro. 

 

 

 

 

Gunstige strømforhold, skjellsand og 

gruntvannsområder i og rundt planområde 

 

 

 

 

Det er fra kommunens side 

kommet med spørsmål og 

forslag til potensielle 

avbøtende tiltak for planen, 

slik at innsigelse kan 

trekkes. 

 

Forskyvning av tiltak, 

strømanalyser, kulverter, 



gir god næringstilgang ved Ellingsholmene 

og Litjsørøyan. Utbyggingen kan potensielt 

endre strømmen, og det er derfor usikkerhet 

knyttet til hvordan dette vil forplante seg 

gjennom næringskjeden. Videre kan mink 

potensielt etablere seg i stenfyllingen. 

 

Etableringen av næringsområdet er av lokal 

betydning, mens hubro er en nasjonalt 

viktig art. Tiltaket vil være nok en 

belastning på lokaliteten, og vil gjøre det 

vanskeligere å nå eller opprettholde §§ 4 og 

5 i NML. 

mink- og kråkefeller, foring 

og andre avbøtende tiltak 

har blitt diskutert i møte 

med FM. 

 

 

 

Etter ovennevnte møte med 

FM, så fremstår det som at 

usikkerheten rundt 

hubroens situasjon, 

uavhengig av avbøtende 

tiltak, gjør at FM ikke 

trekker sin innsigelse. 

Frøya eldre- og 

brukerråd 

07.09.2020 Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser 

til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt 

mandat om at alle saker som angår eldres 

levekår og alle saker som angår mennesker 

med nedsatt funksjonsevne skal forelegges 

rådet før beslutning foretas i 

kommunestyret, herunder plansaker med 

hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

Tatt til orientering. 

Privat – Trond 

Jacobsen 

25.08.2020 Kommenterer at det mangler opplysninger 

angående eierforhold av Ellingsholmen og 

Litlsørøya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre bemerkes det at området er lite, uten 

mulighet for utvidelse, og at det må til store 

mengder fyllmasse for å opparbeide 

området. Det stilles spørsmål rundt hvor 

disse massene skal komme fra. 

 

 

 

Det kommenteres at det er et rikt fugleliv i 

området, og at en av de beste fiskeplassene 

finnes på sørvestspissen av Ellingsholmen. 

Mener at denne fiskeplassen bør 

tilrettelegges bedre med veiadkomst og 

anledning for bevegelseshemmede til å ta 

seg dit. 

Eierforholdene for 

Ellingsholmen og 

Litlsørøya er utredet. Gamle 

skylddelinger er studert og 

flere diskusjoner med 

hjemmelshavere på Uttian 

er gjennomført. Statens 

Vegvesen sitt 

ferdigveiskart, benyttet da 

Uttian bru og Uttiveien ble 

etablert bekrefter også dette. 

 

Overskuddsmasser fra 

etablering av gang- og 

sykkelveg fra Hamarvika til 

Sistranda er tenkt brukt i 

prosjektet. Massene ligger 

p.d.d midlertidig lagret på 

sydsiden av veien. 

 

Gjennom planen vil et stort 

område på nordsiden av 

Uttian bru bli planert og 

bygd opp. Å pålegge 

utbygger å tilrettelegge for 

en egen vei under brua 

anses som urimelig, med 



 

 

 

 

 

Stiller videre spørsmål rundt kommunens 

økonomi, og de kostnader som kommer 

med etablering av området. 

 

 

 

 

 

Til slutt kommenteres det at det finnes 

alternative områder på Rabben og Nesset 

som virksomhetene kan legges til, som vil 

være billigere enn å bygge ut 

næringsområdet. 

tanke på at det enkelt kan 

fiskes fra den planlagte 

utfyllingen, også for 

bevegelseshemmede. 

 

Dette er aspekter som 

normalt ikke behandles i en 

plansak. Kostnader knyttet 

til erverv og opparbeidelse 

av området, er lagt inn i 

avtaler med de som ønsker 

å etablere seg der. 

 

Alternative områder har 

vært vurdert, men de 

foreslåtte områdene fra 

Jacobsens side har ikke den 

nødvendige plassen per 

dags dato. I tillegg har 

eierne på disse områdene 

egne planer, så det må gjøre 

et minst like stort arbeide, 

om ikke større, enn det som 

er tenkt på Uttian om 

bedriftene tenkes overført til 

de nevnte forslag. 

Privat – Line 

Hegle 

26.08.2020 Henviser til konsekvensutredning av Hubro 

fra Natur og Samfunn sett opp mot uttalelse 

gitt av Kai-Egil Skarsvåg i Frøya.no 

(16.07.2020). 

 

I konsekvensutredningen står det at hubro 

jakter om natten, og vil bli mindre påvirket 

av aktiviteten som foregår på dagtid. I 

intervjuet sier Kai-Egil at han og folkene 

hans jobber døgnet rundt. Dette er klart en 

interessekonflikt ettersom dette betyr at det 

kan foregå aktivitet på området når hubro 

er ute og jakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre så kommenteres det at utredningens 

ordlyd fremstår som veldig usikker, og at 

dette heller er argumentasjon mot å bygge 

ut planområdet. 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

At Kai-Egil jobber døgnet 

rundt betyr ikke at det 

foregår støyende arbeid i 

lokalene. Det er i dette 

tilfellet mest sannsynlig 

henvist til drodling og 

tegning av nye båttyper etc, 

ikke faktisk bygging, 

ettersom arbeidsgiver ikke 

kan kreve at deres ansatte 

skal være disponible 24/7, 

52 uker i året. Videre skal 

bygningsmassen også være 

støyisolert for å forhindre 

unødvendig lydforurensning 

til nærliggende områder. 

 

Tatt til orientering. 

Det er utført mye 

informasjonshenting i 

sammenheng med hubro for 



å minimere disse 

usikkerhetene så godt det 

lar seg gjøre. 

Privat - Odd 

Einum 

26.08.2020 Stiller spørsmål ved kvaliteten til 

rapportene fra Natur og Samfunn AS. Er 

uenig i deres vurdering at området har liten 

verdi for fugler, ettersom Einum og hans 

kone har over flere år observert et yrende 

fugle- og dyreliv i området når de har gått 

turer fra hytten deres på Gnr. 26 Bnr. 55. 

 

Videre refererer Einum til merknader sendt 

inn ved tidligere anledninger, hvor det 

kommenteres at «flere områder lenger inn 

på Uttian er utbygd eller regulert til fritids-

, boliger, eller privat næring. I tillegg 

benyttes et større område som beitemark 

for sau. Det er derfor mye som tyder på at 

området fra Uttian bru og et lite stykke inn 

på Sørøya er avgjørende for mat-tilgangen 

for hubroen. Det fortoner seg som lite 

sannsynlig at Hubroen bare kan finne et 

annet område å finne maten sin på», og 

kommenterer både bebyggelse og 

naturmessige forhold i de resterende 

områdene rundt lokaliteten. 

 

I tillegg kommenteres det at forslag til 

arealendringer i kommuneplanens arealdel 

2018-2030 ble avslått pga. observasjon av 

Storspove, mens det i dette tilfellet er gitt 

grønt lys selv om storspove er bekreftet i 

området, for ikke å nevne andre arter som 

hegre, hubro, oter og andre arter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einum fortsetter så å kommentere forhold 

rundt støy, rekreasjon, landskapsbilde, 

alternativ plassering, bevaring av uberørte 

områder og generelt kommunens holdning 

til naturmangfoldet. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Dette er 

informasjon som har 

kommet inn underveis i 

behandlingen, og som vil 

bli lagt til ved 

sluttbehandlingen av 

planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I behandlingen av KPA så 

ble det ikke gjort noen dyp 

konsekvensutredning av 

hvert eneste forslag. 

Området på Uttian var 

gjenstand for lignende 

diskusjoner, men innsigelse 

fra FM ble trukket ved at 

det her var snakk om et 

reguleringsarbeide som 

ville avdekke eventuelle 

interesser eller konflikter, 

og ta høyde for disse på et 

høyere detaljnivå enn 

arbeidet med KPA åpner 

for. 

 

Tatt til orientering. 

Forholdene angående støy, 

landskapsbilde, rekreasjon 

og alternativ plassering kan 

finnes i saksdokumentene. 



Privat - Rita-Elin 

Hovde 

30.08.2020 Innleder med å kommentere at 

dokumentasjonen for saken er generelt 

faglig tynt, og at konklusjonene er i alt for 

stor grad basert på synsing. 

 

Ber i sin merknad om at de folkevalgte i 

Frøya kommune og Fylkesmannen gir 

naturmangfoldloven den vekt den skal ha i 

vurderingen, og at Frøya kommune finner 

områder for industri som gir mindre 

inngripen og negativ effekt, samt romme 

flere aktører enn to. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Frøya 

kommune har i denne 

prosessen etterstrebet å 

belyse så godt som mulig 

saken i sin helhet. 

 

I kommunens planstrategi, 

som er planlagt vedtatt ila. 

oktober, for 2020 – 2024 så 

legges det opp til en 

gjennomgang av 

kommunens 

næringsarealer, samt et 

planarbeid for å sikre at 

Frøya kommune kan tilby 

områder til næringsaktører, 

samtidig som at en slipper 

en spredt utbygging av 

industri. 

Privat - Kjell 

Johan Mathisen 

m. flere 

30.08.2020 Har delt sine merknader inn i fire temaer. 

 

Fjernvirkning: 

I overordnet plan settes makshøyde til 12 

m, mens det her tillates 14 m. Dette vil gi 

en vesentlig endring av 

landskapskarakteren, og vil bryte med den 

eksisterende silhuetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til orientering. Som 

nevnt i merknaden så er det 

i hovedsak Skarsvåg Boats 

sitt behov som har gjort at 

maks høyde settes til 14 m. 

Kommuneplanens arealdel 

er en overordnet plan, med 

brede penselstrøk, mens en 

detaljreguleringsplan er 

mer detaljert, nettopp fordi 

en kan kjøre dypere 

analyser når man kommer 

seg ned på detaljnivå i et 

mindre geografisk område. 

At et næringsområde 

dermed får høyere 

makshøyde enn 

kommuneplanen står 

dermed ikke i strid med 

overordnet plan, ettersom 

det er detaljreguleringen 

som er førende. 



 

 

Støy: 

Stiller seg kritiske til at potensielt støyende 

industri blir lagt vis a vis boliger på Fast-

Frøya. Eksisterende trafikkstøy er allerede 

sjenerende, og det antas at bedriftene på 

lang sikt kan vokse ut av lokalene, og 

dermed vil støyisolasjonen i byggene ikke 

kunne redusere støyen som forutsatt. 

 

 

Store inngrep, lite nytte: 

Tiltaket består av store inngrep, men arealet 

vil kun romme to næringsaktører, uten 

mulighet for utvidelse. Det anses som 

unødvendig å åpne området når det finnes 

eksisterende områder som ikke er fullt 

utnyttet ennå. 

 

 

 

 

 

Utfylling i sjø: 

I planforslaget sies det at utbyggingen vil 

medføre utfylling i sjø på 28 500 m2, noe 

som er 25% større enn omrisset av arealet i 

planen. Rammene her bør være mye 

tydeligere, slik at det ikke gis åpning for 

tolkning. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Problemstillingen er 

opprinnelig svart ut i 

planforslaget, men som det 

nevnes i merknaden, så er 

det vanskelig å ta høyde for 

fremtidig vekst og «ad-hoc» 

løsninger. 

 

 

Frøya har ganske mange 

områder satt av til næring, 

men mange av disse har per 

dags dato liten restkapasitet 

for storetableringer. Mange 

områder som har slik 

restplass har egne planer 

for hvordan disse områdene 

skal utnyttes. 

 

 

Saksbehandler ser her at det 

finnes en skrivefeil i 

planbeskrivelsen. Det er 

ikke snakk om en utfylling i 

sjø på 28 500 kvadratmeter, 

men en utfylling som består 

av 28 500 kubikkmeter 

steinmasse. Det 

opparbeidede området vil 

være på ca. 13 400 

kvadratmeter, inklusiv 

fyllingsfot. Det anses derfor 

at de rammene som 

etterspørres faktisk 

eksisterer, men at 

skrivefeilen har skapt en 

misforståelse. 

Privat - Lars 

Ingebrigt Vavik 

31.08.2020 Begynner sitt merknadsbrev med en kort 

gjennomgang av historikken til plansaken. 

Fortsetter dernest med å beskrive kort 

vurderingene som er gjort av Natur og 

Samfunn, og poengterer spesielt mangelen 

på vurdering av gytefeltet til torsk, som er 

registrert i området. Etter dette kommer det 

punkter inndelt i undertema. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Observasjon av Ellingsundet: 

Her kommenteres det rike naturmangfoldet, 

med mange eksempler på både flora og 

fauna. Det skrives videre at området har 

allerede blitt påvirket av menneskelig 

aktivitet, men at disse mest sannsynlig ikke 

har medført til vesentlige endringer i 

næringskjeder og økologiske kretsløp. 

Videre er observasjon av topp-predatorer et 

godt signal på at området er økologisk 

intakt. En steinfylling på 28 500 m3 vil 

kunne påvirke næringskjedene negativt. 

 

Gytefelt ved Ellingsundet: 

Kysttorsken står oppført som sterkt truet 

(EN), og det er viktig å verne arten for at 

denne ikke skal forsvinne. Gytefeltet syd for 

Uttian bru ble nylig verifisert (2019) av HI, 

som ledd av et arbeide «for å identifisere 

potensielle områder for etablering av 

marine bevaringsområder». 

 

Økologisk vippepunkt: 

Østsiden av Frøya «spises opp» bit for bit 

av tiltak. Alle eksisterende, tyngre tiltak har 

konstant aktivitet og utvidelsesplaner. Hvis 

nok et tiltak skal plasseres i området, så kan 

dette potensielt overskrive tålegrensen for 

det lokale økosystemet, og mangfoldet kan 

dermed påvirkes negativt. Det kommenteres 

her at det finnes andre områder, som 

eksempelvis Hestøya, hvor aktørene kan 

etablere seg, i stedet for å åpne opp et 

uberørt område. 

 

 

 

 

 

 

Konklusjon 

Til slutt skrives det at Fylkesmannen bør 

berømmes for at de har stilt spørsmål om 

lokaliteten. Videre skrives det at rapportene 

fra Natur og Samfunn anses som lite 

troverdige, og ikke kan brukes som 

grunnlag for en politisk beslutning. Vavik 

ber derfor om at det blir foretatt nye 

 

 

Tatt til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Frøya kommune har 

allerede kontaktet HI og 

bedt om informasjon ang. 

gytefeltet 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Her 

skrives det om store 

spørsmål som er vanskelige 

å finne ut av med en enkelt 

regulering, ettersom 

problematikken strekker seg 

over et stort område. Frøya 

kommune prøver å rette 

kartlegginger av 

naturmangfold mot de 

områder hvor vi ser det er 

stort press, så vi har et best 

mulig utgangspunkt 

kunnskapsmessig når det 

kjøres revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

Tatt til orientering. Natur 

og Samfunn ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet for å 

kartlegge naturtyper på 

Uttian våren 2020. Det er 

ikke kommunens oppgave å 



undersøkelser og konsekvensanalyser før en 

slik plan gis aksept. 

trekke faginstansenes 

vurderinger i tvil. Vi har 

likevel sett at det her er en 

stor uenighet i fagmiljøene, 

noe som igjen gjør Uttian 

saken til en vanskelig sak. 

Administrasjonen prøver 

likevel å fremme alle de 

opplysninger og syn som vi 

har mottatt både før, under 

og etter høringsperioden, 

slik at saken kan belyses på 

en best mulig måte. 

Frøya SV 

v/Eskil Sandvik 

31.08.2020 Innspillet omhandler i hovedsak tre 

punkter: 

 

Gyteplass for kysttorsk 

Kysttorsken er en rødlistet art (EN), og det 

er derfor viktig å sikre eksisterende gytefelt, 

samt hjelpe til med gjenoppbygging av 

bestanden. Frøya SV kan ikke se at 

dumping av 3000 lastebillass med 

steinfylling er forenelig med å ivareta 

gytefeltet. Det gis ikke noen forslag til 

avbøtende tiltak, annet enn at planen ikke 

vedtas, og det anbefales at Frøya kommune 

heller vurderer å verne dette unike området, 

samt at FM tar initiativ så det blir foretatt 

nødvendige vitenskapelige undersøkelser. 

 

 

Visuell forringelse 

Frøya SV anmoder om at utsagnet fra 

Rambøll A/S vedrørende visuell forringelse 

tas på høyeste alvor, og at det sees i 

sammenheng med annen utbygging i 

området. 

 

Avslutningsvis kommenteres det at «det er 

på høy tid at kommunens naturperler tas 

vare på mens det ennå er tid». 

 

Dyreliv, fauna og flora 

Frøya SV ber om at Frøya kommune setter 

seg godt inn i samspillet mellom artene 

både på land og i vann, og at dette tillegges 

vekt i den endelige vurderingen. 

 

 

 

Merknaden er tatt til 

orientering. Frøya 

kommune har allerede tatt 

kontakt med HI og bedt om 

informasjon angående 

gytefeltet. 

 

Videre er det også sett på 

muligheten for avbøtende 

tiltak som plassering av 

siltskjørt og unngå 

anleggsarbeid i 

gyteperioden. 

 

 

Tatt til orientering. I 

utforming av 

bygningsmassen er det bla. 

forsøkt brukt mest mulig 

nøytrale farger, men det 

finnes likevel få avbøtende 

tiltak for et bygg av denne 

størrelsen. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Kommunen har over de 

siste månedene prøvd å 

kartlegge de naturverdier 

som finnes i området, og se 

på hvordan områdets 

økologi er bygd opp. 



Dyrvik Grendalag 31.08.2020 I likhet med sine tidligere innspill i forrige 

planprosess så ønsker styret i Dyrvik 

grendalag at det legges inn et 

rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei fra 

Dørvikan – Uttiankrysset, og vil påklage et 

positivt vedtak hvis dette ikke er gjort. 

Tatt til orientering. 

Problemstillingen med 

gang- og sykkelvei er ikke 

et problem som vil 

forsvinne hvis planen om 

Uttian næringsområde ikke 

vedtas, ettersom det er et 

eksisterende problem.  

 

Det pågår et arbeid opp mot 

Fylkeskommunen for å 

etablere gang- og sykkelvei 

mellom Sistranda og 

Nesset. Dette prosjektet vil 

bli realisert uavhengig av 

planen på Uttian. 

 

Det konkluderes dermed 

med at innspillet vil bli 

ivaretatt gjennom pågående 

prosesser. 

Kjell A. 

Madsvaag 

03.09.2020 Har fordelt sine merknader på 10 punkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Manglende oversikt over 

eiendomsforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler ønsker å 

kommentere i første instans 

at merknaden er kommet 

inn for sent ihht. svarfrist, 

ettersom at den foregående 

meldingen manglet 

informasjon som ville gjort 

den til en fristavbrytende 

merknad. Saksbehandler 

har likevel valgt å behandle 

merknadene grunnet sakens 

karakter. 

 

1. Eierforholdene for 

Ellingsholmen og 

Litlsørøya er 

utredet. Gamle 

skylddelinger er 

studert og flere 

diskusjoner med 

hjemmelshavere på 

Uttian er 

gjennomført. 

Statens Vegvesen 

sitt ferdigveiskart, 

benyttet da Uttian 

bru og Uttiveien 

ble etablert 



 

 

 

2. Et bygg på 14 m høyde burde vært 

samlokalisert med annen industri, 

fremfor lagt for seg selv på et så 

åpent punkt som Uttian er. 

 

3. Reiser spørsmål om mudring i et 

område som består av skjellsand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gytefelt for kysttorsk, vil tiltaket 

forsterke tilbakegangen av fredede 

arter i området? 

 

 

 

 

5. Det samler seg bunnslam ved 

innløpet til Madsvågen, som 

ansees som et resultat av 

etableringen av Uttian bru. Det 

etterlyses derfor strømmålinger for 

å avdekke om tiltaket vil forsterke 

dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekrefter også 

dette. 

 

2. Tatt til orientering. 

 

 

 

 

3. Det er ikke 

planlagt noen 

mudring ved 

etablering av 

området, men 

skulle det vise seg 

å bli behov for 

mudring, så kan 

siltskjørter og 

andre avbøtende 

tiltak kunne 

benyttes for å 

forhindre 

spredning av 

løsmasse. 

 

 

 

4. Her har 

kommunen tatt 

kontakt med HI for 

å få mer 

informasjon 

vedrørende 

gytefeltet. 

 

5. Det antas at 

strømforholdene 

vil bli minimalt 

påvirket, slik 

beskrevet i 

klagesaksbehandli

ngen. Det kan 

gjennomføres 

strømmålinger om 

dette kreves 

gjennom 

behandling av 

utfyllingstillatelse. 

 

 



6. Bringer opp spørsmål om 

sjøørreten i Madsvågvassdraget vil 

bli påvirket. 

 

 

 

 

 

 

7. Kommenterer at området er svært 

attraktivt og potensielt 

livsnødvendig for mange 

fuglearter, deriblant en 

hegrekoloni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Påstår at rapporten fra Natur og 

Samfunn beror på faktafeil og at 

konklusjon er feil og misvisende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ved bruk av 

siltskjørt, og 

potensielt unntak 

av arbeid i 

gytetiden, så vil 

sjøørreten bli 

minimalt påvirket 

av tiltaket. 

 

7. Tatt til orientering. 

Kommunen har 

mottatt mye 

informasjon om 

det lokale 

fuglelivet både før 

og under 

høringsperioden, 

og dette vil bli 

brakt med til den 

endelige 

behandlingen. 

 

8. Tatt til orientering. 

Natur og Samfunn 

ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet 

for å kartlegge 

naturtyper på 

Uttian våren 2020. 

Det er ikke 

kommunens 

oppgave å trekke 

faginstansenes 

vurderinger i tvil. 

Vi har likevel sett 

at det her er en stor 

uenighet i 

fagmiljøene, noe 

som igjen gjør 

Uttian saken til en 

vanskelig sak. 

Administrasjonen 

prøver likevel å 

fremme alle de 

opplysninger og 

syn som vi har 

mottatt både før, 

under og etter 



 

 

 

 

 

9. Kommenterer at området må ha en 

større oterbestand enn det som 

konkluderes med i rapporten fra 

Natur og Samfunn. 

 

 

 

 

 

10. Kommenterer at det ikke står noe 

sted hvor steinmassen skal komme 

fra, men konkluderer at dette må 

komme fra andre steder i Frøya 

naturen. I tillegg kommenteres 

påvirkningen av landskapsbildet 

som byggene vil gi. 

høringsperioden, 

slik at saken kan 

belyses på en best 

mulig måte. 

 

9. Tatt til orientering. 

Etter inklusjon av 

oter i 

undersøkelsene, så 

vil også 

problemstillingen 

her tas med til 

sluttbehandling. 

 

10. Tatt til orientering. 

Ved etablering av 

den nye gang- og 

sykkelstien mellom 

Hamarvika og 

Sistranda, så har 

det blitt en del 

overskuddsmasse 

tilgjengelig. Denne 

massen er 

forespeilet å brukes 

i fyllingen, og 

ligger per dags 

dato midlertidig 

lagret på 

Litjsørøya. Om 

denne massen ikke 

skulle strekke til, 

så har 

masseuttaket ved 

Steinsvatnet 

kapasitet til å 

kunne supplere det 

som måtte mangle. 

Vedrørende 

landskapsbilde så 

er dette beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Byggeplanene 

Planområdet omfatter 31,2 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang: 

Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg 

Forretning/kontor/industri 14 daa 



Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg offentlig o_SKV 4,9 daa 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 9,1 daa 

Annen veggrunn – grøntareal SVG 0,2 daa 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Havneområde i sjø 2,7 daa 

TOTALT 31,2 daa 

  

Hensynssoner  

Hensynssone 

Sikringssone - frisiktsone 0,3 

Virkninger av plan 

Landskap og stedets karakter: 

Planen vil ha en negativ innvirkning på landskapsbildet. Med tanke på lokaliseringen av 

næringsområdet er det vanskelig å se tiltak som vil kunne reduseres de negative 

konsekvensene vesentlig. En redusering av foreslåtte høyder vil kunne bety noe, og det 

samme vil en bevisst nøytral fargesetting av bygningene gjøre.  

 

Planområdets beliggenhet gjør at næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av 

omgivelsene. Dagens landskap med en fylkesveg som krysser en lav holme og små øyer, vil få 

et inngrep som gjør at dagens naturlandskap med brua og vegen fra flere standplasser enten 

vil bli helt vekk eller bli underordnet det nye tiltaket. Sett fra nord vil deler av brua bli skjult 

bak høg næringsbebyggelse. Tiltaket vil i hovedsak påvirke landskapsbilde for vegfarende 

langs fv. 6476 og de nærmeste beboerne i Dyrvik og på Nesset. Tiltaket vil også være synlig 

for den sørligste bebyggelsen på Dyrvik og områdene nord for Frøya næringspark.  

 

Transport, trafikk og trafikksikkerhet: 

Planområdet har tilknytning til Fast-Frøya via Uttibrua. Uttibrua er bygd for en totalvekt på 

50 tonn og den har kun et kjørefelt med møteplass. I dag finnes det ikke et trafikksikkert 

tilbud for myke trafikanter langs Uttiveien.  

 

Tomta planlegges bebygd av Skarsvåg Boats AS som driver med båtbygging og reparasjon av 

båter og Servicebrygga med VVS, gulvproduksjon og bryggeri. Der er anslått en økning i 

ÅDT med 70 for lette kjøretøy og ÅDT-T med 10 tunge kjøretøy.  

 

Frøya kommune har tidligere vært i dialog med Statens vegvesen og Trøndelag 

Fylkeskommune som vegeier vedrørende Uttibrua og det å legge til rette for økt trafikk på fv. 

6476. I møtet ble det konkludert med at utbygging på dette arealet kunne aksepteres da det 

ikke ville generere store mengder med trafikk. Det er allikevel ønskelig at det settes av areal 

til et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter. 

 



I sammenheng med utbygning av nye næringsområder og avkjøringer til disse, bør 

vegbelysning av fylkesveg over bru forlenges forbi avkjøringene til næringsområdet med tanke 

på trafikksikkerhet og forventet økt trafikk i området. Det er derfor medtatt vegbelysning av 

fylkesvei fra østsiden av bru over Dørviksvaet til 55 meter forbi næringsarealet. På deler av 

strekningen langs næringsarealet er det tenkt dobbeltsidig vegbelysning av både fylkesvei og 

ny foreslått vei inn til næringsarealet. 

 

Biologisk mangfold og naturmiljø: 

Det er gjennomført en konsekvensutredning når det gjelder naturmiljø for hele område som 

var tiltenkt etablert som næringsområde. Det vil si på begge sider av brua. Denne 

konsekvensutredningen av naturmangfold er vedlagt i sin helhet.  

 

I utredningen belyses skjellsandforekomstene i Frøya kommune, som er svært store og blir 

bare marginalt berørt av tiltaket. Inngrepene i skjellsandforekomstene ved utfylling er vurdert 

til å være en ubetydelig endring. 

 

Det er søkt om utfylling i sjø, og denne søknaden er blitt godkjent. Det er gjennomført 

undersøkelser for å vurdere forholdene i bunnsedimentene og hvilken påvirkning tiltaket har 

for miljøet. 

 

Etter opphevelsesvedtak av 24.04.2020 ble det etterspurt flere vurderinger av bla. hubro, 

storspove og oter, ettersom det var kommet inn mer informasjon samt observasjoner av disse 

artene. I disse vurderingene anses det at det biologiske mangfoldet og naturmiljøet vil bli 

forringet, men det er usikkert i hvor stor grad det vil bli påvirket. 

 

Strømningsforhold 

Det fylles ut til rundt kote -2.5 og maksimalt i 20 meters bredde fra land i nordlig retning. 

Sundet har en bredde på rundt 130 meter og er 7 meter på det dypeste.  

 

Gjennomstrømningshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen er så liten at 

det ikke vil påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet. 

 

I anleggsfasen kan utfylling i sjø tilpasses strømningsretningen (flo/fjære), eller det kan 

plasseres skjørt som demper eventuell uønsket sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom 

sundet. 

 

Friluftsliv og folkehelse: 

Tiltaket forbedrer eller forverrer ikke folkehelsen. Næringsområdet ligger rimelig sentralt, 

som gjør at det kan være aktuelt å benytte sykkel som fremkomstmiddel.  

Området blir lite brukt til friluftsliv og rekreasjonsbruk. Det er derimot for mange populært å 

ta bilder fra Uttibrua. Dette kan bli forringet av tiltak.  

 



Kulturminner: 

Det er foretatt en utsjekk i databaser (kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen 

registrerte kulturminner, eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. Videre har 

fylkeskommunen vurdert at det er lite risiko for at planen vil komme i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner. 

 

Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner over eller 

under vann iht. kml. §4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 

kulturminnemyndigheten. 

 

Støy: 

Det er utarbeidet støysonekart for anleggsvirksomhet og drift på næringsområdet. Ingen 

boliger vil havne i gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt i begge tilfeller.  

 

Driften ved full utnyttelse av næringsanlegget vil hovedsakelig foregå innendørs. Tenkt næring 

på området vil være av en støysvak karakter og dermed forventes det lave støynivåer til 

omgivelsene. Dersom annen drift, andre type maskiner eller utstyr er tenkt brukt på området 

må det utføres nye vurderinger av støybildet. 

 

Teknisk infrastruktur: 

Det må trekkes vannledning fra Sørøyan på Uttian. Dette er en lengde på 900 meter. Trafo vil 

plasseres nordøst for området.  

 

Barn og unges interesser: 

Det vil bli noe økt trafikk som følge av tiltaket. Barn og unge på Uttian er i dag i stor grad 

avhengig av biltransport til skole/barnehage/idrettsanlegg. En anser derfor at tiltaket vil ha 

liten påvirkning på barn og unges interesser med tanke på skoleveg, da det i dag organiseres 

skoleskyss.  

 

Konsekvensutredning 

Frøya kommune har vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jf. 

Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til 

forskriften angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes 

om bør konsekvensutredes. 

 

Tiltaket kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 8, bokstav a, Vedlegg II, 

punkt 10a; «Utviklingsprosjekter for industriområder», Vedlegg II, punkt 10e ii «Bygging av 

havner og havneanlegg» og Vedlegg II, punkt 11j «Næringsbygg, bygg for offentlig eller 

privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål». Tiltak etter § 8, bokstav a og b, skal 

konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10. Tiltaket er vurdert til å 

utløse krav om konsekvensutredning ettersom tiltaket omfatter utfylling i sjø som vil kunne få 

konsekvenser for naturmiljø. Det er derfor foretatt en konsekvensutredning av naturmangfold.   



 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 8, bokstav a og b, er det ikke 

krav om utarbeiding av forslag til planprogram. 

 

Vurdering i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. § 7).  

Naturmangfoldloven § 8 (Kunnskapsgrunnlaget).  

En har gjennom konsekvensutredningen for naturmangfold vurdert naturverdier i tilknytning 

til planområdet og influensområdet. Feltarbeidet ble gjort på høsten da de fleste planter har 

visnet og kan være vanskelig å identifisere. Det er fra før registrert krevende planter som vill-

lin og bakkestjerne i og i nærheten av planområdet. Dette ser imidlertid ut til å ha vært på 

vegens fyllingsmasser. Vegkanter kan i mange tilfeller ha en rikere flora en området rundt.  

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for karplanter er middels godt.  

 

Marin fauna og flora er ikke undersøkt annet enn i fjæresonen. Eksisterende informasjon om 

registrerte naturtyper er vurdert. Det er ellers ingen indikasjoner på at andre viktige marine 

naturtyper som f.eks. sterke tidevannsstrømmer eller store tareskogforekomster eksisterer her. 

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for marine naturtyper i utgangspunktet er ganske dårlig, men 

vurdert ut fra kjent informasjon, topografi og det en kunne se ved befaringen, mener vi likevel 

det gir et godt nok beslutningsgrunnlag.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for hele området vurderes som godt nok i forhold til å sette en 

konsekvensgrad i forhold til metodikken i håndbok V712. 

 

“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.” 

 

En har gjennom denne kartleggingen vurdert naturverdier i tilknytning til planområdet, samt 

eventuelle verdier innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Planområdet har 

sannsynligvis liten verdi for fugl, og dermed har det liten betydning som del av jaktområde for 

hubro. Den bruker meget store områder i den sammenheng på Frøya, Uttian og sjøområdet til 

disse områdene, trolig over 20 km2. Nærliggende områder som ikke vil bli påvirket av 

utbyggingen ser ut til å kunne ha stor verdi som jaktområde for hubro med mye fugl 

observert. 

 

Området har vært befart en rekke ganger i 2020 i forbindelse med naturtypekartlegging over 

fire uker i ankomst- og hekketiden for vadefugl og gjess. I tillegg har det vært befart i juli og 

september i 2019. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok i forhold til mulig omfang og 

konsekvens av utbyggingen. 

 



Naturmangfoldloven § 9 («Føre-var-prinsippet»).  

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 

på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 

unnlate å treffe forvaltningstiltak.” 

 

Naturtypene på Uttian, leveområder for fugl og fugl i planområdet vurderes å være godt 

nokkartlagt. Fugler som kan oppholde seg i og nært planområdet i sen høst og i 

vinterperioden kan bli påvirket, og er ikke kartlagt. Trolig er betydningen liten for fugl og 

effekten liten i forhold til negative konsekvenser. En har derfor ikke funnet grunn til å ta i 

bruk føre-var-prinsippet. 

 

Utredninger eller kartlegginger videre utover dette vil måtte bli av at et stort omfang og 

innbefatte generelle utredninger i forhold til hubro, og vurderes som ikke samsvarende med 

mulig liten påvirkning og konsekvens av tiltaket. 

 

Naturmangfoldloven § 10 (Økosystemer og samlet belastning).  

Strandeng er en truet naturtype, blant annet på grunn av utbygginger. Frøya er likevel en 

kommune med svært lang kyststripe med mange områder som ikke er bygget ut og som 

utvilsomt har lignende strandenger i denne størrelseskategorien. 

 

Det er registrert skjellsand i planområdet, som bare blir marginalt berørt. Det er meget store 

forekomster av skjellsand i regionen, og disse kan ikke sies å på noen måte være truet. 

Skjellsand er heller ikke en rødlistet naturtype.  

 

Gyteområdet for torsk ble bekreftet av Havforskningsinstituttet i 2019. Gytefeltet strekker 

seg langs store deler av Øst-Frøya, og rogn herfra transporteres videre ut i Froan via 

strømmene i sjøen. 

 

I denne sammenhengen er det torsk som art i en økologisk sammenheng som vurderes, og 

ikke torsk som ressurs, da dette skal vurderes under tema naturressurser. Tiltaket vil mest 

sannsynlig bare ha små effekter på området, og vi kan ikke se at det vil kunne utgjøre noen 

målbar effekt for torsk i regionen. For å forhindre at lokaliteten blir vesentlig berørt av 

tiltaket, så er det viktig at avbøtende tiltak som siltskjørt, og at det ikke gjennomføres 

anleggsarbeider i gyteperioden, blir benyttet. 

 

Videre har det blitt gjort en ytterligere vurdering fra Natur og Samfunn vedrørende 

næringssøksområdet for hubro i planområdet. Denne vurderingen ligger nedenfor, og kan 

også sees i notatet om hubro. 

 



“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 

er eller vil bli utsatt for.” 

 

Tiltaket skjer i et område som er mye påvirket av inngrep i form av bro og vei og utfylling i 

sjø samt kaier og bebyggelse i nærområdet. 

 

Samlet belastning av inngrepet vurderes som liten for hubro generelt, og jaktområdet til ett 

par hubro spesielt. Hubrobestanden i Norge har gått tilbake de siste årtiene med bakgrunn i 

ulike inngrep som veiutbygging, hytte og industriutbygging og generelle inngrep i 

leveområdene til arten. En har også kunnskapsmangel om årsakene. 

Hubro påvirkes sterkt negativt av forstyrrelser rundt hekkeplassene, og dette kan være en 

viktig årsak til tilbakegangen for hubro (DN rapport 2009). Dette tiltaket vil ikke påvirke 

hekkeplassen til ett hubropar, og vil i svært liten grad påvirke leve-jaktområdet til det samme 

paret. Siden nærområdet allerede er påvirket av hytter, vei og bro helt inntil planområdet vil 

trolig merforstyrrelsen som plantiltaket utgjør påvirke hubroen lite når den jakter på Uttian. 

 

Naturmangfoldloven § 11 (Tiltakshavers plikt til å dekke skader ved miljøforringelse). 

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

 

Skadeomfanget innen oppdragsområdet vurderes å være svært beskjedent.  

 

Naturmangfoldloven § 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder).  

Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig 

optimale i forhold til naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold. Det 

foreligger ikke informasjon som tilsier at det må settes krav til spesielle teknikker eller 

driftsmetoder. 

 

Det har videre blitt gjennomført to vurderinger av de opprinnelige tre områdene, Uttian, 

Skarpneset og Nordhammarvika, som ble vurdert for de aktuelle næringsaktørene som ønsker 

å etablere seg på Uttian. Den første vurderingen tar for seg de økonomiske, tidsmessige og 

næringsrelaterte aspektene ved valg av lokasjon. Ut i fra denne vurderingen kommer Uttian ut 

som det beste alternativet, grunnet god havning, kort etableringstid og en sentrumsnær 

beliggenhet. 

 

Den andre utredningen tar for seg naturmangfoldet, dets verdig og potensielle konsekvenser. 

Her ble Uttian rangert med stor naturverdi, men at både omfang og konsekvens av tiltaket 

vurderes til lite negativ. 

 

Begge vurderinger ligger vedlagt i sin helhet. 

 

Samlet vurdering: 



Grunnet den begrensede ankomståren over Uttibrua, så finnes det fortsatt utfordringer knyttet 

til trafikksikkerheten til og fra området. Det har blitt lagt inn både lys og fortau/gang- og 

sykkelsti i planforslaget. 

 

Det er i planforslaget lagt inn byggegrense mot veg på 10 meter, for å sikre muligheten for 

utvidelse av Uttibrua i fremtiden. Andre avbøtende tiltak som reduksjon av fart er også 

vurdert i planen. 

 

Ved første behandling av planen var det blitt gjort en konsekvensutredning av 

naturmangfoldet for et område på 250 daa. Dette området ble siden redusert til grove 31 daa 

etter tidlig involvering av sektormyndigheter. I denne vurderingen ble konsekvensgrad satt til 

å være minus en, på en skala som går fra minus fire til pluss fire. Dette indikerer at det vil bli 

noe miljøskade for delområdet.  

 

I førstegangsbehandlingen ble det vurdert av Rambøll/Natur og Samfunn at hubrolokaliteten 

ikke ville bli påvirket, og trengte derfor ingen videre vurdering. Dette ble ikke kommentert av 

FM i den påfølgende høringsrunden, og det ble derfor ikke gjort noen videre vurdering av 

tiltakets påvirkning med tanke på hubro. 

 

Etter egengodkjenning og klagebehandling, hvor egengodkjenning ble opphevet, så har det 

blitt innhentet nye vurderinger av henholdsvis hubro, storspove, oter, fisk og bunndyr samt en 

vurdering av alternative lokasjoner. 

 

Den nærliggende hubrolokaliteten er den tyngste naturinteressen innenfor og rundt 

planområdet. Med en rødlisteklassifisering på sterkt truet, og kun tre til fire aktive 

reirlokasjoner på Frøya, må dette hensyntas i den endelige sluttbehandlingen. 

Årsaken til at området rundt Ellingssundet er rangert som et svært viktig område for den 

nærmeste reirlokaliteten, er at det store antallet byttedyr som oppholder seg i området rundt 

Litlsørøya gjør dette til et svært rikt næringsområde for hubro. 

 

Det har blitt skrevet et notat angående hubro av Natur og Samfunn. I dette notatet så skrives 

det at området utgjør en mindre del av hubrolokalitetens territorium. Videre så kommenteres 

det at planområdet i liten eller ingen grad har områder som gir spesielt gode forhold for 

vadefugler, ender, måker og gjess. Eventuelle dyr som bruker planområdet vil kunne flytte seg 

til lignende områder i nærheten. 

 

Utenom informasjonen fra Natur og Samfunn sitt notat, så har kommunen og fylkesmannen 

mottatt ytterligere informasjon angående hubro. 

 

I mai 2020 ble det gjennomført en taksering av samtlige hubrolokaliteter på Frøya, som ledd i 

et forskningsarbeid ledet av Magne Husby, professor ved Nord Universitet. Takseringen av 

den nærliggende lokaliteten viser at sektoren/kvadranten som dekker Uttian er den med størst 



tetthet og variasjon av byttedyr for hubro. I tillegg er dette et område som ligger geografisk 

nært reirlokaliteten, som gir kortere turer for hubroen når den skal finne mat. Med bakgrunn i 

observasjonene gjort i takseringsarbeidet, vil øyene rundt planområdet kunne defineres som et 

av de viktigste, om ikke det aller viktigste næringssøksområdet for nevnte lokalitet. Skulle 

næringsgrunnlaget forsvinne, så er sannsynligheten stor for at lokaliteten vil kunne oppleve 

færre suksessfylte hekkinger, og i verste tilfelle bli forlatt. 

 

Natur og Samfunn sin vurdering stemmer når en ser på området som ligger direkte innenfor 

planavgrensningen, men trekker man med nærliggende områder, som på sydsiden av 

Uttiveien, så øker usikkerheten. Ved etablering av et område som dette, hvor det finnes 

vannføring og bevegelser, så bør en ta med et større område enn det som er avgrenset i plan, 

ettersom tiltak innenfor planområdet vil skape ringvirkninger til nærliggende områder. 

Hubropopulasjonen på Frøya har vært systematisk overvåket siden 1999. Siden 2016 

representerer lokaliteten ved Uttian den mest verdifulle hubrolokaliteten på Frøya, ved at det 

er årlig ungeproduksjon med høy overlevelsesevne, og ungene herfra etablerer seg i andre 

territorier på Frøya. (M. Pearson) 

 

Denne informasjonen har i høringsperioden også blitt sitert og kommentert i de mottatte 

merknadene for saken. 

 

Ved en utbygging av det planlagte området, så er det stor usikkerhet om hvordan artene som i 

dag oppholder seg i området vil bli påvirket. Det er vanskelig å forutsi om byttedyrene for 

hubro vil fortsette å oppholde seg i området, eller om næringsforholdene som gjør området så 

attraktivt vil forsvinne. 

 

Det har videre blitt vurdert virkninger på storspove og oter, som begge står på rødlisten, samt 

en ekstra vurdering av sjøfugl og havbunn. 

 

Både storspove og oter har blitt vurdert til å bli lite påvirket, ettersom det vurderes at 

arealene innenfor planområdet er av liten betydning for disse artene. Likevel finnes det 

usikkerhet rundt de påvirkninger som tiltaket vil ha utenom planområdet, og hvordan dette vil 

påvirke de nevnte artene. Ettersom både storspove og oter er mer eller mindre vanlig over 

hele Frøya, så vil påvirkningene totalt sett ha mindre innvirkning på de nevnte artene, i 

motsetning til hubro. 

 

Vedrørende sjøfugler og sjøbunn, så vurderes det at konsekvensene for akkurat de områdene 

som fylles ut er små, ettersom planområdet ikke inneholder store mengder skjellsand eller 

grunne områder. Selve Ellingsundet hvor det finnes en tidevannstrøm vil bli lite påvirket, og 

det finnes flere grunne områder på Uttian som vurderes til å være bedre enn det som finnes 

innenfor planområdet. Biologen som har skrevet disse vurderingene henviser til at om det 

ønskes en enda mer detaljert utredning, så må det utføres ytterligere undersøkelser og 

befaring av eksperter i de aktuelle fagfeltene. 



 

Gytefeltet for torsk, som ble verifisert av Havforskningsinstituttet i 2019, er del av et større 

gyteområde som strekker seg langs Øst-Frøya, hvorpå rogn fraktes med strømmen ut i Froan. 

Planområdet er en liten del av dette totale området, men det ansees at avbøtende tiltak bør 

implementeres i anleggsperioden for å sikre gytefeltet. 

 

Det er forsøkt å redusere de negative konsekvensene på landskapsbildet ved at 

bygningsmassen skal ha en nøytral fargesetting. I anleggsfasen kan en utfylling i sjø tilpasses 

strømningsretningen, eller det kan plasseres skjørt som demper eventuell uønsket 

sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom sundet. 

 

Saken på Uttian har utviklet seg til en svært kompleks og vanskelig sak. På den ene siden står 

de tungtveiende naturmangfoldsverdiene som er beskrevet så langt. På motsatt side står de 

samfunnsnyttige interessene av planforslaget. 

 

Administrasjonen ser at det er et kritisk behov for areal til næringslivet i kommunen, med flere 

spredte planer og etableringer rundt om i kommunen. Det legges opp til at det skal 

gjennomføres en større gjennomgang av næringsarealer, for å kunne tilrettelegge bedre for 

fremtidens vekst, men dette er et arbeide som vil ta tid. 

 

Når det gjelder Uttian Næringsområde, har planarbeidet inkl. konsekvensutredninger vært 

omfattende og detaljert, og i vår mening i en omfatning som overskrider det vi mener er 

normalt. Etter flere års arbeid, der kommunen har avsatt ressurser i form av eget arbeid og til 

kjøpte tjenester, står vi overfor en situasjon som vi har hatt vansker med å håndtere. Vi har – i 

prosessen – hatt tett dialog med sektormyndighetene, spesielt med Fylkesmannen, og har ut i 

fra tilbakemeldinger tatt nye steg frem mot behandling av reguleringsplan. Det inkluderer også 

erverv av området. Derfor er det ekstra vanskelig å akseptere de endelige tilbakemeldingene 

fra Fylkesmannen, inkl. innsigelsen. 

 

Frøya kommune er en kommune i vekst. Det gjelder både vekst i befolkning og vekst i 

næringslivet. Vi har behov for nye boligområder og nye næringsområder. Næringsaktørene 

har tydelige krav og definerte behov. Noen har behov for sjønære areal andre sentrumsnære, 

begge deler eller ingen av dem. Dette er noe som kommunen må forholde seg til og legge til 

rette for. Sjønære areal er pr. definisjon i strandsona og ofte tiltak i sjø. Den planlagte 

prosessen som skal gjennomføres i kommunen må inkludere sektormyndighetene. Vi er klar 

over at prosessen kan bli utfordrende, men vi må ta den. Skal Frøya kommune overleve i 

konkurransen med andre kommuner i Norge og regioner i andre land, må vi legge forhold til 

rette for at foretak etablert i kommunen får mulighet til å ekspandere, da innenfor rimelige 

grenser og krav til tiltak. 

 



Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at planforslaget 

detaljregulering for Uttian næringsområde (planid: 5014201813) tas til mekling, jf. 

PBL § 5-6. 
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Planident :5014_201813  

Arkivsak :  

Reguleringsplan for Uttian næringsområde 

Reguleringsbestemmelser 

         Sign:…………………………………….. 

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 28.08.19 

Dato for godkjenning i kommunestyret  :  

 

§1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 5014_201813, datert 

28.08.2019.  

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.  

§2 REGULERINGSFORMÅL 

I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 

arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr 1) 

 Forretning/kontor/industri - BKB 

Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2) 

 Kjøreveg – o_SKV1 og o_SKV2 

 Gang-/sykkelveg – o_SGS1 og o_SGS2  

 Annen veggrunn - tekniske anlegg 

 Annen veggrunn – grøntareal 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr 6) 

 Havneområde i sjø - VHS 

 

§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1  Terreng og Vegetasjon  

a) Terrenget skal arronderes på en slik måte at inngrepet i størst mulig grad harmoniserer med 
tilstøtende terreng og landskapet for øvrig. Det skal settes opp midlertidig 
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anleggsgjerde for å beskytte eksisterende vegetasjon i byggefasen. 
 

b) Det skal utarbeides en plan for beskyttelse av tilliggende bebyggelse mot støy og andre 

ulemper i anleggsfasen. Planen skal redegjøre for miljøtiltak knyttet til trafikkavvikling, 

trafikksikkerhet for gående og syklende, massetransport, renhold og støvdemping, 

støyreduserende tiltak og driftstider. Gjeldende retningslinjer og bestemmelser ved 

byggestart skal ligge til grunn for planen. Avbøtende tiltak for å tilfredsstille bestemmelsene 

skal beskrives. Eventuelle avvik vil utløse krav om søknad om dispensasjon. Nødvendige 

beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeid kan igangsettes. 

 
§ 3.2  Støy  

Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012), tabell 3, i T-
1442/2012- kap.3, eller senere vedtatte endringer av regelverket. 
 

§ 3.3  Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner over eller 

under vann iht. kml. §4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 

kulturminnemyndigheten.  

§ 3.4  Estetikk 

Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, o.l. 

skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. 

§ 3.5  Uteområder 

Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede områder skal 

holdes ryddet. 

§ 3.6     Universell utforming 

 Det skal sikres at området er universelt utformet jf. TEK 17. 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Forretning/kontor/Industri 

a) Det tillates utsprenging av masser, fylling i sjø og planering for etablering av næringsareal. 

b) Området kan planeres ned til kote +3. 

c) Innenfor området avsatt til Forretning/kontor/Industri  tillates oppført bygg med inntill 14 

meters mønehøyde. 

d) Utnyttelsesgrad BYA: maksimalt 50% av netto tomteareal.  

e) Det skal etableres tilfredsstillende parkering for ansatte og besøkende innenfor 

næringsarealet. 

f) Det skal ikke etableres virksomhet i planområdet som kan medføre ulempe eller skade for 

allerede etablerte virksomheter innenfor området (for eksempel smittehensyn). 

g) Det faste utvalget for plansaker gis rett til å avvise bedrifter som antas å ville medføre 

særlige ulemper som støy, lukt eller annen forurensing. Avgjørelser i slike saker skal følge det 

faste utvalget for plansaker sitt skjønn. Alle søknadspliktige tiltak skal dokumentere 

utslippstillatelser for støy, lukt og annen forurensing før byggetillatelse gis. 
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§ 5 SAMFERDELSANLEGG OG ANNEN TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 5.1 Kjøreveg og gang- og sykkelveg 

For o_SKV, o_SGS, o_SVG og o_SVT skal utforming av veier, fortau og sideareal følge Statens 

vegvesens håndbok N100. 

§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

§ 6.1 Havneområde i sjø 

- Innenfor området kan det etableres småbåtanlegg med plass til et mindre antall båtplasser.  
- Anlegges skal bestå av flytende konstruksjoner med landfeste  

 
§ 6 HENSYNSSONER  
 
§ 6.1 Sikringssoner 
Sikringssone – frisikt (H140) 

Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende 

vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre med en høyde på over 0,5 meter eller tilstøtende 

vegers nivå. Enkeltstående trær, stolper eller lignende kan tillates. 

 
§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 7.1 Før igangsettingstillatelse 

Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Behandlingen av planen skal 

være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og 

inneholde følgende: 

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet  

- Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer utearealer 

for opphold og beplantning  

- Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng  

- Utvendig opplegg for renovasjon  

- Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder 

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:  

- 3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger  

- Utendørs og innendørs støy ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak 

- Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur 

- Geoteknisk vurdering og evt. tiltak som skal følges opp i byggefasen 

 

§ 7.2 Byggetillatelse for tekniske anlegg 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før arbeidene kan 

igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale standard. 

Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge: 
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- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning. 

- Lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger. 

- Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.  

 

§ 7.3 Før brukstillatelse 

Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:   

- Renovasjonsløsning for hver eiendom 

 

§8 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 

§8.1 Tiltak i sjø 

Før tiltak i sjø kan gjennomføres skal det foreligge egen tillatelse etter Havne- og farvannsloven og 

godkjenning fra kulturminnemyndighetene. 
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1. SAMMENDRAG 

 

Reguleringsplanen for Uttian næringsområde har blitt kraftig redusert etter at tilstanden på 

Uttibrua og melding om innsigelse fra Statens vegvesen ble varslet. Trafikken på Uttiabrua kan 

ikke øke noen stor grad. Det ble dermed bestemt for å gå videre med dette planområdet.  

Planområdet som reguleres er i underkant av 31 daa og skal benyttes til næringsområde.  

Området reguleres for å få plass til 2-3 aktører og medfører utfylling i sjø i et område som er lite 

benyttet i dag. Det er forekomster av skjellsand i sjøen, og det er gjennomført en KU 

Naturmangfold. Skjellsandforekomstene anses som veldig store og tiltaket vil i liten grad forringe 

dette. Landskapsbildet blir endret som følge av at et område i sjø fylles ut og det etableres 

næringsbebyggelse på området. Dette vil forringe området. Det anses som positivt for 

næringsinteressene som allerede er klare for å etablere seg på området. 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 

2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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2. BAKGRUNN 

Frøya kommune opplever økt etterspørsel etter næringsareal og industriområder. En prioritert 

målsetting for kommunen er å gi de havrettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter, samt 

sikre forutsigbarhet i forhold til framtidig arealbruk (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017).  

 

2.1 Hensikten med planen 

Formålet med å regulere foreslått område til industri, er å legge til rette for økt næringsaktivitet i 

Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de marint rettede 

næringene forbedrete utviklingsmuligheter. 

 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Frøya kommune. Prosjektleder er Nils Jørgen Karlsen, 46869586, 
Nils.Karlsen@froya.kommune.no. 

Forslagstillers forhold til eiendommen: Utbygger og hjemmelshaver. 

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Christian Dunker Furuly, 98638824, 
christian.furuly@ramboll.no, Kobbes gate 2, Pb 9420, 7493 Trondheim 

Eierforhold 
Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, 
slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

Gnr/bnr Eier Kartutsnitt 

26/1, 14, 31 Gudrun Marie Hansen 

Kåre Uttian 

Randi Akset 

 

1451/1 Statens vegvesen 

Trøndelag 

fylkeskommune 
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1451/2 Statens vegvesen 

Trøndelag 

fylkeskommune 

 

Mangler Mangler 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

 

Det ble meldt oppstart av planarbeidet i februar 2010 og planprogram ble lagt ut til offentlig 

høring og senere vedtatt. På grunn av flere usikre forhold, bl.a. prosjektets høye 

investeringsforhold og usikkerhet rundt kapasiteten til infrastruktur til og fra området, ble det i 

september 2010 vedtatt å avslutte arbeidet med reguleringsplanen.  

 

Høsten 2018 ble det gjennomført en tilstandsvurdering av Uttibrua der bruas levetid ble beregnet 

til ca. 18 år. Planområdet er videre blitt redusert betydelig, fra ca. 254 daa til 35,6 daa.  

2.4 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Frøya kommune har vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør 

Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til forskriften 

angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. 

 

Tiltaket kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 8, bokstav a, Vedlegg II, 

punkt 10a; «Utviklingsprosjekter for industriområder», Vedlegg II, punkt 10e ii «Bygging av 

havner og havneanlegg» og Vedlegg II, punkt 11j «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål». Tiltak etter § 8, bokstav a og b, skal 

konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10. Tiltaket er vurdert til å utløse 

krav om konsekvensutredning ettersom tiltaket omfatter utfylling i sjø som vil kunne få 

konsekvenser for naturmiljø.  

 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 8, bokstav a og b, er det ikke krav 

om utarbeiding av forslag til planprogram.  
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3. PLANPROSESSEN 

3.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt på Sistranda 06.02.2019 (jf. Vedlegg 1). 

 

3.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på 

kommunens nettsider samt i … 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale 

myndigheter etter adresselister fra Frøya kommune. Frist for 

uttalelser var 26.03.2019…  

 

 

Det kom inn 10. skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er 

oppsummert i kapittel 9. «Innkomne innspill» sammen med 

forslagsstillers kommentarer.  

 

3.3 Politisk behandling av planforslag og offentlig ettersyn 

Planforslag ble behandlet i utvalg xxx 

 

Offentlig ettersyn var i perioden xxxx 

Merknader er vurdert i vedlegg /kapittel «innkomne innspill» 

 

3.4 Øvrig medvirkning 

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter: 

 

Informasjonsmøte ble holdt 18. mars 2019 med interesserte og grunneiere. Deltakere på dette 

møtet var ca. 20 stk. Temaer som ble tatt opp:  
- Strømningsforholdene må undersøkes. 
- Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen.  
- Det ønskes lysregulering på brua. 
- Næringsområder burde samles mer før vi tar hull på et nytt et.  
- Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye området vil ha.  
- Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, høyde og 

visuelle inntrykk. Bestemmelser om hvordan området skal se ut. Ved utfylling burde stein 
langs sjø stables. 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Statlige planer og føringer 

 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(2011) 

Retningslinjene følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet 

langs sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og å 

unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Retningslinjene deler kysten inn i 3 områder. Det er strengest føringer der det er størst press på 

arealene, mens det i mindre sentrale strøk er større rom for å vurdere utbygging gjennom 

kommunale planer. 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

RPR for vernede vassdrag (1994) 
Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av 
disse og andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi. 

Dette innebærer bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, 
friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Friluftslivsverdien skal sikres, særlig i områder 
nær befolkningskonsentrasjoner. Det betyr også å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for 
landbruk og reindrift mot nedbygging der disse interesser var en del av grunnlaget for 
vernevedtaket. 

Kommunene har som planmyndighet det primære ansvar for utvikling av arealbruk i og ved 
vernede vassdrag og skal legge retningslinjene til grunn for planlegging. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 
regionale og lokale forhold. (…) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--

areal--og-transportplanlegging/id2001539/ 
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4.2 Regionale planer 

Trøndelagsplanen (2019) vedtatt 2019 har fokus på bærekraftig areal- og transportstruktur.  

Det betyr at  

- Areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene. 

- Vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag. 
Vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling. 

4.3 Kommunale (overordnede) planer 

Kommuneplanen 

 

Figur 1. Kart over kommuneplanens arealdel med planavgrensning i rødt 

 

I dagens kommuneplan er området regulert til Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

(LNFR). 

4.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Det foreligger ingen reguleringsplan for området.  

4.5 Analyser og utredninger 

Tidligere planarbeid 

Det ble meldt oppstart av planarbeidet i februar 2010 og planprogram ble utarbeidet og senere 

vedtatt. På grunn av usikre forhold, bl.a. prosjektets høye investeringsforhold og usikkerhet 

rundt kapasiteten til infrastrukturen til og fra området, ble det i september 2010 vedtatt å 

avslutte arbeidet med reguleringsplanen. 

 

I forbindelse med det tidligere planarbeidet ble det gjennomført geotekniske undersøkelser for 

den søndre delen av planområdet. Kartutsnitt under viser borepunktene for 

grunnundersøkelsene. 
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Figur 2 Borepunkt fra tidligere grunnundersøkelser 

 

Mulighetsstudie 2018 

Rambøll har våren 2018 gjennomført en mulighetsstudie hvor formålet var å se på muligheten 

for å utvikle området til næringsområde. Mulighetsstudiet tok for seg tomteopparbeiding med 

masseberegninger, adkomstveger, vann/avløp og elektro. Utredningene legges til grunn for 

videre reguleringsarbeid.   

 

Uttibrua 

Det ble gjennomført en tilstandsvurdering av Uttibrua høsten 2018. Levetid på brua uten at 

bæreevnen påvirkes er vurdert til 18 år, basert på en lineær utvikling av skader og 

armeringskorrosjon.  

 

Med tiltak som mekanisk reparasjon og montering av katodisk beskyttelse på utsatte deler av 

brua vil levetiden kunne utvides med 20-25 år eller mer. 

 

Sjøbunnkartlegging 

Det er tidligere gjennomført sjøbunnskartlegging innenfor planområdet. Gjennomført kartlegging 

benyttes i det videre reguleringsplanarbeidet. 
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Figur 3 Sjøbunnskoter (blå) 
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

I dette kapitlet er planområdet beskrevet, uavhengig av det planlagte tiltaket.  

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger en ca. en kilometer nord for Sistranda sentrum.  

 

 

Figur 4. Oversiktsbilde planens beliggenhet 

 

5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk 

Foruten Uttian bru som ble etablert i 1973 har ikke området blitt benyttet til noe annet formål. 

Dette er den korteste sjøstrekningen fra fastlandsfrøya til Uttian. 

  

Frøya, 1954 Frøya, 1968 
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Frøya, 2006 Frøya, 2018 

 

5.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

Tiltaket er foreslått lokalisert til øygruppen Uttian, som består av at stort antall øyer, holmer og 

skjær. Området har store områder med strandsoner, og terrenget ligger generelt lavt i 

landskapet. Disse lavtliggende øyene har store områder med myrer og kystlynghei. Myrene 

dominerer, men på tørrere steder er lyngen vanlig. Ellers er det noe trevegetasjon i søkkene i 

landskapet, samt grupper med innplantet bartrær. Området har store områder som er tilnærmet 

urørt av landskapsinngrep. 

 

 

Figur 5. Planområdet sett mot vest fra brua over Elllingsundet 
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5.4 Solforhold og Lokalklima 

 

Figur 6: Vindrose for Sula fyr 

Ut i fra vindrosen for Sula fyr viser det at vest-sørvest og sørøst er de dominerende 

vindretningene på Frøya. Med kraftigst vind fra vest. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser(kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen 

registrerte kulturminner, eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. 
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5.6 Naturmangfold 

 

 

Figur 7. Svært viktige skjellsandforekomster 

Det er registrert forekomster av skjellsand som er kategorisert som svært viktige. 

Skjellsandforekomstene ved Frøya er svært store.  

 

Området består av myr som er ødelagt av torvtekking. Gjennom konsekvensutredning for 

naturmangfold er det gjort habitatvurderinger i området. Det er ingen hekkesteder, ingen 

gruntområder. Det er ikke noe spesielt som skulle tilsi spesielle forhold for fugl.  

 

Det henvises til vedlagte konsekvensutredning for Naturmangfold for mer informasjon.  

 

5.7 Landbruk / naturressurser 

Planområdet er i forslag til kommuneplan avsatt til LNFR. Området benyttes ikke til noen form for 

landbruks- eller beitevirksomhet i dag. 

5.8 Trafikkforhold 

Planområdet har tilknytning til Fast-Frøya via Uttibrua. Uttibrua er bygd for en totalvekt på 50 

tonn og den har kun et kjørefelt. Uttibrua/Uttiveien har en ÅDT på 450 og en fartsgrense på 80 

km/t. Uttibrua har en bratt stigning og 80 km/t er ikke reelt fartsnivå. Det er ingen gang-

/sykkelveg langs Uttiveien i dag. Det er utbygd gang-/sykkelveg langs fv714 på Fast-Frøya fram 

til Dyrvik og det er planlagt gang-/sykkelveg videre nordover langs fylkesveien.  

 
Uttibrua er enfelts med møteplasser. Det er mulig å møtes i hver ende av brua og det er en 

møteplass på midten av brua. Ut fra måling på ortofoto er den lengden som har full bredde på 

møteplassen ca 25m. Det innebærer at de største bilene ikke kan møtes her. 

Vegdekkebredde på brua er oppgitt til å være 4,1m og kjørebanebredde 3,7m. Målt på ortofoto 

mellom kantlinjer er vegbredden på møteplassen midt på brua ca 5,3m.  
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Det er ikke sikt mellom møteplassene på hver ende av brua. Møteplassen på midten av brua er 

for kort og for smal til at de lengste kjøretøyene 18-24m som også er 2,5m brede + speil, ikke 

kan møtes her. 

 

Det finnes ingen kollektivtransport ut til Uttian. Nærmeste bussholdeplass er fra Uttiankrysset 

som er 700 meter fra planområdet.  

 

Fra Sistranda skole går rute 320, 420 og 524. Rute 320 går til Trondheim via Orkanger og Hitra. 

Denne bussruten går to ganger daglig hver vei. Rute 420 går 7 ganger i løpet av dagen, denne 

ruten går langs fv. 714 mot Dyrøy og Sandstad. Rute 524 går ca. 3 ganger om dagen hver vei fra 

Sistranda og nordover langs fv. 714 mot Titran. 

 

Det er ikke gang- og sykkelvei langs Uttiveien. Fra Sistranda til Dyrvik er det i dag etablert gang- 

og sykkelveg. Dette er ca. 1,2 km fra planområdet.  

 

5.9 Farled 

Passasjen gjennom Ellingsundet er smal og det er flere skjær i området. Grønn skravur i utsnitt 

under viser arealavgrensningen til bildene.  

 

 

Figur 8 Farled og merker i området 
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Sjøtrafikk 

Utsnittet under viser trafikk på sjø rundt og innenfor planområdet. Det er både passasjertrafikk, 

stykkgodsskip, fiskefartøy og andre aktiviteter (fritidsbåter) i området.  

 

 

Figur 9 Sjøtrafikk i området 

 

5.10 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Det planlagte industriområdet ligger i et utmarksområde med sjøtilgang. Planområdet ligger ikke 

innenfor kartlagt friluftsområde.  

 

Uttian har imidlertid flere hyttefelt og mange har fritidsbåter og Uttian friluftsområde er registrert 

som et område med fine padlemuligheter. Det er i tillegg flere områder avsatt til 

fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan som ikke er bygd ut. Ved utbygging av disse 

områdene vil fritidsaktivitetene på Uttian øke. 

5.11 Barns interesser 

For beboere på Uttian ligger nærmeste skole på Sistranda. Nærmeste barnehage ligger på 

Nesset. Det er ikke etablert gang-/sykkelveg langs Uttiveien, og det er ca. 1,1 km til opparbeidet 

gang-/sykkelveg langs fv714. Barn og unge på Uttian er derfor i stor grad avhengig av 

biltransport til skole/barnehage/idrettsanlegg. Det er i dag organisert skoleskyss for barn og 

unge på Uttian. 

5.12 Teknisk infrastruktur 

Rød strek på bildet nedenfor viser eksisterende kommunal vannforsyning til Ellingsholmen. 
Denne har med stor sannsynlighet ikke nok kapasitet mtp. Brannvann, og fremtvinger dermed 
ledning med større kapasitet. Frøya kommune har lagt fra et forslag til ledningstrase og 
dimensjon, som er gjenskissert på bildet i grove trekk (blå strek). 
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Figur 10. Eksisterende kommunal vannforsyning (rød) og forslag til ny trasé (blå) 

  

 

Figur 11. Eksisterende høyspentløsning 

 

Det går en 22 kV høyspentlinje innenfor planområdet. 

5.13 Grunnforhold 

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 

skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for 

kvikkleire for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for 

arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes. 
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5.14 Støyforhold 

 

Figur 12. Støyvarselkart for området 

Deler av Ellingsholmen ligger i gul støysone.  

 

5.15 Forurensning (Grunn, vann og luft) 

Området fremstår urørt og det er dermed lite sannsynlig at det er forurenset i grunn eller vann.  
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6. PLANFORSLAGET 

I dette kapitlet gjøres det rede for innholdet som er gitt gjennom plankart og -bestemmelser.  

6.1 Planens hensikt, avgrensning  

Tiltaket innebærer opparbeiding av ca. 13,4 daa til industriareal. Området bygges ut ved å fylle 

ut ca. 28500 m2 i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende områder. 

 

Planområdet omfatter deler av Uttiveien for å etablere avkjørsel til industriområdet. 

 

 

Figur 13 Planforslaget 

 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 

 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Industri og næring 

 

Området planlegges planert til kote +3.  

Før byggetillatelse gis må det lages en illustrasjonsplan som viser lokalisering og utforming av 

bygninger, internveger, parkeringsplasser og utendørs arbeidsområder. Dette er beskrevet under 

vilkår for gjennomføring.  

 

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Kjøreveg 

Dette er adkomstvegen til planområdet. Denne kobler seg på fv. 6476. Denne vil være offentlig 

tilgjengelig. Avkjørsel utformes jfr. vegnormalene. 

 

Gang- og sykkelveg 
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Det legges til rette for en framtidig gang- og sykkelveg langs fv. 6476. Denne går frem til starten 

på Uttiabrua. Gang- og sykkelvegen vil få en bredde på 3 meter.  

 

Annen veggrunn-tekniske anlegg 

Annen veggrunn – tekniske anlegg er sideareal bestående av fyllinger og skjæringer. Innenfor 

dette området er det satt av plass til rekkverk og gjerder. Det skal tilstrebes naturlig 

revegetering av disse arealene.  

 
§12-6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 
Havneområde i sjø 
 
Innenfor området kan det etableres småbåtanlegg med plass til et mindre antall båtplasser. 
Anlegges skal bestå av flytende konstruksjoner med landgang og landfeste  

 

 

HENSYNSSONER  

 

Sikringssone – Frisiktsoner 

Planen viser fire områder avsatt til frisiktsoner. I frisiktsonene skal det ikke være sikthindringer 

høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veg kote.  

 

6.2 Reguleringsformål 

 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Forretning/kontor/industri BKB 13,4 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjøreveg O_SKV 4,8 

                       Gang- og sykkelveg O_SGS 1,0 

                       Annen veggrunn – tekniske anlegg O_SVT 9,1 

Annen veggrunn - grøntareal O_SVG 0,7 

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 

tilhørende strandsone 

  

                       Havneområde i sjø VHS 2,7 

PBL §12-6 Hensynssoner   

Sikringssone - frisiktsoner H140 0,3 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen vil få en maksimal gesims på 14 meter over bakkenivå. Det legges til grunn i 

planarbeidet at det er behov for å ha verksted og butikk i planområdet. En potensiell leietager er 

Skarsvaag boats.  

 

Figur 14. Forslag til fasade Skarsvaag Boats. Utformet av Consto Midt-Norge AS 

 

 

Figur 15. Skisse av bygninger Frøya bryggeri 

Frøya bryggeri er en annen potensiell leietaker. De ser for seg tre bygg som vist i skissen 

ovenfor. Det skal benyttes til produksjon og lagring av øl.  
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Figur 16. Illustrasjonsplan 

 

Illustrasjonsplanen viser hvordan bebyggelsen på området kan se ut.  

6.4 Trafikk 

Adkomst til området vil være via fv. 714 Nordfrøyveien. Adkomstvegen vil ha en bredde på 7 

meter og skal dimensjoneres for vogntog. Det etableres to snuplasser inne på området. SKV1 

tilpasses så det skal være enkelt å sjøsette båter.  En vurdering av  

 

6.5 Parkering 

I kommuneplanens arealdel har Frøya kommune norm for parkeringsareal: Verksted 1,2 bil per 

100 m2. Lager 0,5 bil per 100 m2. Dette ivaretas på egen tomt og skal vises i byggesøknad.  

 

 

6.6 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

 

Rød strek på bildet nedenfor viser eksisterende kommunal vannforsyning til Ellingsholmen. 

Denne har med stor sannsynlighet ikke nok kapasitet mtp. brannvann, og fremtvinger dermed 

ledning med større kapasitet. Frøya kommune har lagt fra et forslag til ledningstrase og 

dimensjon, som er gjenskissert på bildet i grove trekk (blå strek). 

Eksisterende ledning som ligger på sjøbunnen vil derfor utgå i sin helhet. Noen eksakt plassering 

av vannkummer og grøftetrase er ikke vurdert i denne omgang. 

Vannforsyningen til industriområdet påkobles endekummen på omlagt kommunal vannledning. 

Grøftetraseen bør legges i enden på industriområdene for å unngå mest mulig konflikter med 

senere infrastruktur og bebyggelse. Det bør tilstrebes å etablere brannvannskummer i 

forgreningspunktene og endekummene 

 

Drensledninger legges i prosjekterte renner i dypdreneringen, og samles i kummer som igjen har 
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en felles samleledning ut i sjøen. Drensledningene sørger for å fjerne drensvannet fra 

dypdreneringen og ut i sjøen.  

 

 

Figur 17. Forslag til drenering for området. Grønne streker-Drensledninger. Svarte streker-
overvannsledninger 

 

 

 

Elektro 

 

Et nytt næringsområde vil kreve mer strøm til området. Ny næring kan være lite energikrevende, 

men det kan også være meget energikrevende, alt ettersom hvilken type næring etableres i 

området. 

 

Effekten (energien) forsynes fra høyspentnettet. Høyspentnettet må derfor være dimensjonert for 

å tåle den ekstra belastningen, og det er mulig at høyspentnettet trenger å oppgraderes for å 

kunne klare å forsyne et nytt næringsområde. En vurdering av høyspentnettet må derfor utføres 

ut fra antagelser på hvor energikrevende de nye næringsfeltene blir. TrønderEnergi er netteier av 

høyspentnettet i Frøya kommune. 

Trase for sjøkabel legges om, samtidig som det etableres en ny nettstasjon, se figur 18.  

I forprosjektrapporten er det tatt utgangspunkt i TrønderEnergi’s plassering av nettstasjon til 

forsyning av næringsarealene. 

 

 

Figur 18. Ny foreslått trase for høyspentnettet. Rød firkant viser foreslått plassering av nettstasjon 

 

Det legges opp trekkerør for både høyspent, lavspent og fiber. Det er medtatt trekkerør for 

høyspent for eventuelle energikrevende næringsbygg. Det gir mulighet til å trekke høyspentkabel 
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frem til næringsbygget og etablere en ny nettstasjon i nærheten av næringsbygget uten å 

begynne nye omfattende gravearbeider. Det kan potensielt spare arbeider med graving av ny 

grøft mellom næringsbygget og høyspentanlegget. Kostnaden ved å medta ekstra trekkerør til 

eventuelle høyspentkabler når grøften allerede er åpen er lav i forhold. 

 
Vegbelysning 

I sammenheng med utbygning av nye næringsområder og avkjøringer til disse, bør vegbelysning 

av fylkesveg over bru forlenges forbi avkjøringene til næringsområdene med tanke på 

trafikksikkerhet og forventet økt trafikk i området. 

Det er derfor medtatt vegbelysning av riksvei fra østsiden av bru over Dørviksvaet til 55 meter 

forbi næringsarealene. På deler av strekningen langs næringsareal 1 er det tenkt dobbeltsidig 

vegbelysning av både riksvei og ny foreslått vei inn til næringsareal 1.  
 
Tele/fiber 

Det antas at det legges opp for fiberforsyning sammen med ny høyspenttrase og at fiberen 

termineres og distribueres videre fra et sted i nærheten av foreslått plassering av nettstasjon. 

Det legges opp til at alle næringsarealene kan tilkobles fiber. Det er medtatt trekkerør for fiber ut 

til alle trekkekummene for fleksibilitet ved tilkobling av næringsbyggene. 

 

6.7 Massebalanse 

 

Plassen er lagt med en avrenningshelling på 2% ut mot sjøen, og lagt med en høyde på ca 3 

moh. På ytterste asfaltkant. 

Oversikt over området: 

Området har underskudd på ca 28500 m3 (utførte anbrakte masser-uam) 

Fjellskjæringer mot terreng er planlagt 5:1. For å sikre en god avrenning av planum er det lagt 

inn dypsprenging med fall på 10% utover mot vannet. 

Dypsprengingen dreneres av korte drensstrenger som samles i kummer og har sitt utløp i sjøen 

Statens vegvesen antyder dyp-sprenging ca 1,75 under ferdig vegbane, noe som er benyttet i 

alle områdene. 

Det er foreløpig tatt utgangspunkt i dimensjoneringstabell i SVV sin håndbok N200-vegbygging, 

og type anlegg = terminalanlegg med aksellast 10-20 tonn. Slite og bindlag = asfalt, bærelag = 

asfalt og forsterkingslag er av knust fjell. 
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7. VIRKNINGER 

I dette kapitlet beskrives virkninger av at planen gjennomføres.  

7.1 Overordnede planer 

Planens formål samsvarer med forslag til kommuneplanens arealdel for Frøya og har derfor ikke 

innvirkning på den kommunale planprosessen, men er ikke i tråd med eksisterende plan.   

7.2 Stedets karakter, byform, estetikk og landskap 

De samlede konsekvenser for landskapsbildet er en sammenstilling av landskapets vurderte 

verdi og påvirkningen som tiltaket medfører. Med de vurderte parametere for verdi (middels 

+) og påvirkning (forringet) vil vi få en konsekvens for landskapsbildet som er negativ for 

landskapsbildet ( - -) 

 

Med den lokalisering som dette prosjektet har er det vanskelig å se tiltak som vil kunne redusere 

de negative konsekvensene vesentlig. Dette kommer av at beliggenheten er meget krevende i 

dette landskapsrommet. En redusering av de foreslåtte høgder på bygningene vil bety noe, og 

det samme vil en bevisst nøytral fargesetting av bygningene gjøre. Ellers er det lite spillerom 

for andre tiltak som monner noe. 

 

 

Figur 19. Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra nordvest 

7.3 Naturmiljø 

Det er gjennomført en konsekvensutredning når det gjelder miljø. 

I utredningen belyses skjellsandforekomstene i på Frøya, hvordan disse er svært store og blir 

bare marginalt berørt av tiltaket. Inngrepene skjellsandforekomstene ved utfylling er vurdert til å 

være ubetydelig endring.  

 

Konsekvensvurdering av naturmangfold ved etablering av Industriområde på Uttian, Frøya 

kommune ligger i sin helhet som vedlegg.  

7.4 Landbruk / Naturressurser 

Planområdet benyttes ikke til noen form for landbruks- eller beitevirksomhet i dag. Det vil derfor 

ikke berøres.  
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7.5 Støy 

 
Støysonekart – Anleggsvirksomhet  
Ved beregninger av støysonekart fra anleggsvirksomheten er det brukt verdier fra Tabell 9. Figur 
5 viser støyens utbredelse 4 meter over terreng. Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i 
gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. Gul støysone med lydnivåer over Ld ≥ 62 dB vil 
strekke seg ca. 70 meter ut fra området. 13 (16)  

 

 

Figur 20. Støysonekart fra anleggsvirksomheten - 3 meter over terreng 

 
Støysonekart – drift på næringsområdet  
Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. 
Gul støysone med lydnivåer over Lden ≥ 50 dB vil ikke strekke seg ut fra området.  
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Figur 21. Støysonekart fra næringsvirksomheten - 4 meter over terreng 

 

Det er foretatt en støyutredning i forbindelse med etablering av næringsanlegg på Ellingsholmen i 

Frøya kommune. Støyutredningen omhandler både støy i anleggsfasen og ved full drift av 

næringsanlegg.  

 

Anleggsvirksomheten vil foregå i fem måneder og aktuell grenseverdi ved den nærmeste 

støyfølsomme bebyggelsen er dermed korrigert med 3 dB – Ld 62 dB. Beregningene viser at 

ingen støyfølsomme bebyggelser vil oppleve lydnivåer som overskrider grenseverdiene. Planlagt 

drift er lagt til hverdager fra kl. 07-16.  

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt må det tilstrebes at unødvendig drift på området unngås 

og at driftstidene begrenses til det som er brukt i beregningene. Unødvendig drift omfatter 

kjøring på tomgang, høye varselsignal, forlenget drift o.l.  

 

Driften ved full utnyttelse av næringsanlegget vil hovedsakelig foregå innendørs. Tenkt næring på 

området vil være av en støysvak karakter og dermed forventes det lave støynivåer til 

omgivelsene. Dersom annen drift, andre type maskiner eller utstyr er tenkt brukt på området må 

det utføres nye vurderinger av støybildet.  

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt kan det gjøres flere tiltak som vil påvirke støybildet i 

positiv retning. Bl.a. skjerming, støysvakt utstyr, stabilt veg-/terminaldekke, kjøreregler for 

skånsom kjøring og driftsbegrensninger. Det vil i tillegg være gunstig å tilstrebe en 

terrengutforming som fører til at siktlinjer brytes mellom boliger og næringsområdet, slik at man 

kan få en grad av naturlig skjerming. 

7.6 Trafikkforhold 

Tomta planlegges bebygd av Skarsvåg Boats AS som driver med båtbygging og reparasjon av 

båter og Bryggeriet Frøya som planlegger produksjon og lagring av øl. 

 

Parkeringskrav:  Verksted 1,2 biler pr 100 kvm  
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Lager 0,5 biler pr 100 kvm  

 

Anslag på trafikk til og fra anlegget ut fra informasjon om antall ansatte: 

 

Skarsvåg Boats AS: 20 ansatte * 2,5 = 50 envegs bilturer pr dag 

Frøya Bryggeri: 7 ansatte * 2,5 = 17 envegs bilturer pr dag   

 

Godstrafikk med tunge kjøretøy anslås til mindre enn 5 besøk eller mindre enn 10 envegs bilturer 

pr dag for virksomhetene til sammen.  

 

Oppsummert er turproduksjonen ÅDT = 70 med lette kjøretøy og ÅDT-T = 10 med tunge 

kjøretøy.  

 

 

Kryss fv 714/fv 6476 

 

Fv 714 har ÅDT på 2000 med tungtrafikkandel på 19% og fartsgrense 50 km/t. Uttianveien har 

ÅDT 450 og anbefalt fart 40 km/t over brua ca 200m fra krysset med fv 714. 

Siktkrav ihht vegnormalenes håndbok N100 er for forkjørsregulert T-kryss: 

 

Hø2 ÅDT < 12 000 og fartsgrense 50-60 km/t er kravet til stopplengde 65m * 1,2 

 

Det innebærer for krysset med fv 714 at det fra 6m inne i Uttianveien skal være sikt 78 m til 

hver side langs fv 714. 

Ved siktrydding kan det være mulig å oppnå tilfredsstillende siktforhold i krysset. 

Reguleringsformen med forkjørsregulering av fv 714 synes riktig i dette krysset 

7.7 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder 

Dette området fremstår som lite brukt til friluftsliv og rekreasjonsbruk. Det er for mange 

populært å ta bilder fra Uttian bru. Dette kan bli forringet av tiltaket.  

7.8 Folkehelse 

Tiltaket forbedrer eller forverrer ikke folkehelsen. Næringsområdet ligger rimelig sentralt, som 

gjør at det kan være aktuelt å benytte sykkel som fremkomstmiddel.  

7.9 Barns interesser 

Det vil bli noe økt trafikk som følge av tiltaket, men dette er minimalt.  

7.10 Teknisk infrastruktur 

Det må trekkes vannledning fra Sørøyan på Uttian. Dette er en lengde på ca. 900 meter. Trafo 

blir plassert nordøst for området. 
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7.11 Forurensing 

 

Figur 22. Utfylling i sjø 

Det vil bli fylt ut ca 13. daa til sammen i sjø med fyllingsfot. Dette gjør at halvparten av området 

er utfylling. I og med at det er planlagt utfylling i sjø, vil det måtte gjennomføres søknad om 

utfylling i sjø. I forbindelse med denne søknaden, må det gjennomføres undersøkelser som 

vurderer forholdene bunnsedimentene og hvilken påvirkning tiltaket har for miljøet. Det vil bli 

tatt sedimentprøver til analyse av miljøgifter på sjøbunnen ved hjelp av grabb. Det vil også bli 

gjennomført målinger på salinitet, temperatur og oksygen i vannsøylen. 

7.12 Strømningsforhold 

Det fylles ut til rundt kote -2.5 og maksimalt i 20 meters bredde fra land i nordlig retning. Sundet 

har en bredde på rundt 130 meter og er 7 meter på det dypeste. 

Gjennomstrømingenshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen er så liten at 

det ikke vil påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet.  

 

I anleggsfasen kan utfylling i sjø tilpasses strømningsretningen (flo/fjære), eller det kan 

plasseres skjørt som demper eventuell uønsket sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom 

sundet. 
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7.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Kostnader er vurdert i et notat for Uttian næringsområde av Rambøll datert 01.10.2018.  

Kostnader knyttet til arbeid, materiell og utførelse av de inntegnede elektrotekniske 

installasjonene er lagt til grunn i kostnadsberegningene under. Kostnader knyttet til tilkobling til 

strømnettet, dvs. anleggsbidrag fra netteier, er et eksempel på en kostnad som ikke er 

medberegnet. 

 

VA kostnader er antatt ut fra bilder og eksisterende kartverk. Det er antatt stor andel fjellgrøfter 

med overdekning på ca 1.6 meter ihht. kommunal VA norm. er ikke hensynstatt evt. behov for 

trykkøkningskummer. Grøftekostnader kan antageligvis reduseres en del hvis det er mulighet for 

å grave opp eksisterende vannledning som erstattes med større dimensjon. 

VA kostnader er i denne omgang valgt å skilles ut som egen kostnad uten å bli fordelt på de 3 

respektive områdene. 

Veg og industriområder er lagt opp til mest mulig massebalanse. Dvs. at ønsket størrelse på 

område 1 genererer massetilførsel fra område 3, som er det største området lengst øst. 

Område 2 har teoretisk massebalanse slik det framkommer nå. 

 
Estimerte byggekostnader : 11.696.497.- 
Usikkerhet 15 % av byggekostnader: 1.754.474.- 
Moms 25 % : 3.362.742.- 

SUM : 16.813.713.- 

7.15 Konsekvenser for næringsinteresser 

Det anses som positivt for næringsinteressene på Frøya at det bygges ut. To aktører er allerede 

klare for å flytte inn på området når dette er klart.  

7.16 Interessemotsetninger 

Lokalbefolkningen er delte i oppfatningene om dette er et prosjekt som burde bygges ut eller 

ikke. De ser behovet for næringsområder, men når området blir så lite og kostnadene er så store 

er de skeptiske. Utbygging av næringsområde på dette området vil endre perspektivet og 

landskapet.  

 

 

  



UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE 33 (37) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

8. RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

8.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

8.2 Evaluering av risiko 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

8.3 Konklusjon 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert flere hendelser, men tre av de er vurdert 

nærmere. Aktuelle hendelser som har størst betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved 

gjennomføring av reguleringsplanen er: 9. Havnivåstigning, 10. sårbar forekomst av Skjellsand, 

og 13. Ulykker ved kryssing av bro.  
 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 

reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av 
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planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente 

situasjonen.  

 

Utover dette er avbøtende tiltak sikret i bestemmelsene og gjennom andre forskrifter som er 

gjeldende for videre arbeid.  

  



UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE 35 (37) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

9. INNKOMNE INNSPILL 

 
 
STATENS VEGVESEN, datert 12.03.2019 
 
Statens vegvesen beskriver Uttian bru som i er i dårlig forfatning og at det ikke er planer om å 
skifte brua, eller å drive vedlikehold utover det nødvendige. Fv. 6476 er smal og det er ikke 
trafikksikre tiltak for myke trafikanter. Det er konkludert med at utbygging på arealet som 
presenteres i planforslaget kan være akseptabel da det ikke vil generere store mengder trafikk. 
Planområdet burde utvides noe mot øst for å få med siktsoner fra fv. 6476. Byggegrense mot fv. 
6476 må være minimum 10 meter.   

Forslagsstillers vurdering 
 
Planområdet forstørres i øst for å korrekte siktsoner etter håndboka. Byggegrensen settes til 10 
meter i plankart og det settes en bestemmelse på dette.  

 

NVE, datert 19.03.2019 

Det er viktig å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. På reguleringsplannivå vil det ofte 

være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

 
Forslagsstillers vurdering 

Det gjennomføres geotekniske undersøkelser. Geoteknisk rapport følger plandokumentene.  

 

Trøndelag fylkeskommune, datert 16.03.2019 

Trøndelag fylkeskommune fremmet innsigelse i forslag til ny kommuneplan med næringsareal på 

200 daa på Uttian på grunn av kapasiteten på Uttian bru. Etter at området har blitt redusert har 

anses dette som akseptabelt grunnet begrenset mengde trafikk. Det er liten risiko for at planen 

vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner på land, men aktsomhetsplikten etter 

§ 8 i kulturminneloven må følges.  

 
Forslagsstillers vurdering 

Det settes en bestemmelse på at ved funn av kulturminner skal alt arbeid stoppes og 
kulturmyndighet skal kontaktes.  

 

TRØNDERENERGI, datert 01.04.2019 

Opplyser om at det går en 22 kv høyspentlinje innenfor planområdet. Denne må hensyntas i 

prosjektering og gjennomføring.  
Forslagsstillers vurdering 

Det er bestemt at høyspentlinjen skal flyttes til utenfor planområdet. Dette beskrives i kap. 6.6. 

 

KYSTVERKET, datert 12.04.2019 

Reguleringen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen og Lov om havner og farvann 01.01.2010. Tiltak og 

etableringer i eller i nærheten av sjø, krever egne tillatelser etter havne- og farvannsloven § 27. 

Trygge og farbare sørarealer må hensyntas. ROS må gjennomføres. 
Forslagsstillers vurdering 

Planforslaget følger Statlige planretningslinjer, og det gjennomføres søknad for tillatelse av 
utfylling i sjø. Det har blitt gjennomført ROS som er oppsummert i kapittel 8. 

 



 

36 (37) UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG, datert 05.03.2019 

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel og det anbefales at oppstart av 

reguleringsarbeidet utsettes til lokaliseringen av nye næringsarealer er fastsatt i 

kommuneplanen. Etableringen av et næringsområde som foreslått vil medføre utfylling i sjø og 

store inngrep i landskapet. Det er viktig at slik virksomhet i hovedsak skal styres til de arealene 

som er satt av i overordnet plan. I det videre planarbeidet må det gis en vurdering av alternativ 

lokalisering jf. vurderingene i kommuneplanens arealdel. Det er viktig at det søkes løsninger som 

reduserer behovet for utfylling i sjø og at det gjøres landskapsmessige tilpasninger for å redusere 

virkningene av inngrepene. Sjøområdene ved Ellingsholmen er registrerte som lokaliteter med 

skjellsand. Dette må vurderes nærmere. Det må gjennomføres støyvurderinger.  Vurderinger 

knyttet til folkehelse må fremkomme. Det anbefales at det stilles krav i 

rekkefølgebestemmelsene at ROS-analysen revideres når det kommer på plass hvilken/hvilke 

bedrifter som vil etablere seg. Området kan bli berørt av stormflo og havnivåstigning, det er 

viktig å vurdere konsekvensene av dette og grunnforhold må vurderes.  

 
Forslagsstillers vurdering 

Kommuneplanens arealdel vedtas før reguleringsplanen. Det blir gjennomført en 

landskapsvurdering i planbeskrivelsen. Det har blitt gjennomført en KU for Naturmangfold, 

skjellsandforekomstene vil i liten grad bli berørt av tiltaket siden forekomstene er veldig store. 

Det er gjennomført en støyvurdering som viser at ingen boliger ligger innenfor gul støysone. 

Folkehelse vurderes i planen. En geoteknisk rapport vil følge planen. Det settes en bestemmelse 

på at faste konstruksjoner ikke kan bygges lavere enn kote +3. 

 
 
Nesset Grendalag 

Utbygging av næringsarealer vil generere trafikk inn i en svært trafikalt utfordrende strekning på 

fylkesvei 714. Dersom man ser hvordan sektormyndighet Statens Vegvesen opptrer i de tilfeller 

hvor de er bedt om å uttale seg i ulike byggesaker ser ikke Grendalaget at etablering av 

næringsområder så tett på strekningen kan behandles annerledes enn boligsaker så lenge 

nødvendig infrastruktur ikke er på plass for å sikre gående og syklende trafikanter.  

Grendalaget trekker fram tre saker. Hvor Statens vegvesen ikke flere avkjørsler på strekningen, 

siden de ikke ønsker gang- og sykkeltrafikk på langs og på tvers av fylkesvegen og flere 

avkjørsler som hindrer gjennomgangstrafikken.  

 

 

Forslagstillers vurdering 

Statens vegvesen ønsker at gjennomgangs-trafikken skal prioriteres på strekningen. I alle 

tilfellene som nevnes i innspillet er det søknader om avkjørsel til bolig eller oppføring av bolig. 

Det er også større krav om at det er gode gang- og sykkelløsninger for boligeiendommer enn det 

er til næringstomter. Reguleringsplanforslaget gjør at gjennomgangstrafikken øker noe, men det 

blir ikke flere avkjørsler på strekningen.  

 
 
Lars A Vavik 
 
Lister opp en rekke undersøkelser som ønskes utredet.  
 
Forslagstillers vurdering 
Det anses som et stort og urimelig tiltak å gjennomføre strømmålinger i forbindelse med utfylling 
i sjø for denne planen. Det gjennomføres en søknad om tillatelse til utfylling i sjø til 
Fylkesmannen i Trøndelag. Det blir gjennomført nødvendige undersøkelser og en rapport 
beskriver de relevante utfordringene.   
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Paul Ingar Udtian 
 
Sterkt imot å etablere et industriområde i innfallsporten til Uttian.  
 
 
Erik Bårdseng 
 
Uttian bru bør få lysregulering, skilt med maksimal belastning og gangvei.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Frøya kommune opplever økt etterspørsel etter næringsareal og industriområder. En prioritert 

målsetting for kommunen er å gi de havrettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter, samt 

sikre forutsigbarhet i forhold til framtidig arealbruk (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017).  

 

Formålet med å regulere foreslått område til industri, er å legge til rette for økt næringsaktivitet i 

Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de marint rettede 

næringene forbedrete utviklingsmuligheter. 

 

Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til planforslaget. 

Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi 

vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en 

risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått planbestemmelser.  

 

ROS-analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til Plan- og bygningsloven § 4-3, og har tatt 

utgangspunkt i rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse. 

 

1.2 Planområdet 

Uttian er flat og har sparsomt med vegetasjon. Planområdet består av lavtliggende kystlynghei 

og sjøområder.  

 
Figur 1 Oversiktsbilde planområdet.  
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1.3 Metode  

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2018), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 

hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 

utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

1.4 Usikkerhet i ROS-analysen  

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende 

grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, gjennomførte konsekvensutredninger og 

forslag til regulering. ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange 

opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom 

forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad 

av usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. 

Dette er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. 

Det er ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer 

som endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og 

gjennomføringen av prosjektet. 
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2. ANALYSE AV RISIKO 

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet informasjon i eksisterende databaser, utkast til 

detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende risikobilde av 

planområdet 

 

 

 

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 
inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. 
Vurderingen kan skje på bakgrunn av beskrivelsen av planområdet, kjente forekomster av 
tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. Det må gis 
en forklaring på den angitte sannsynligheten. 
 
Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, 
eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen.  
 
Eksisterende barrierer kan f.eks. være flom- og skredvoller, nød- og redningstjenestens 
innsatstid, overvannssystemet, eller utbyggingsformålet, f.eks. en skoles eller sykehjemmets 
evne til å opprettholde tjenester dersom de utsettes for en uønsket hendelse. Dersom den 
uønskede hendelsen medfører følgehendelser, kan det påvirke en videre utvikling av den 
uønskede hendelsen og dermed også gi større konsekvenser. Hvis dette er aktuelt, må det 
vurderes nærmere og begrunnes.  
 
Konsekvensvurdering  
Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og 
utbyggingsformålet. De konsekvenstypene som brukes i veilederen tar utgangspunkt i viktige 
samfunnssikkerhetsverdier, og blir beregnet som belastning for befolkningen, som • liv og helse • 
stabilitet • materielle verdier 
 
Usikkerhet  
Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, eventuelt når en mulig uønsket hendelse vil 
inntreffe, omfanget av hendelsen og konsekvensene av hendelsen. Vurderingen av usikkerhet 
gjøres ut i fra det kunnskapsgrunnlaget man legger til grunn for risiko- og 
sårbarhetsvurderingen.  
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2.2 Sjekkliste 

Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 Naturgitte forhold 

1 Er området utsatt for 
snø- eller steinskred? 

Nei    Planområdet er 
ikke utsatt for 

snø eller 
steinskred.  

2 Er det fare for 
utglidning (er området 
geoteknisk ustabilt)? 

Nei    Det er 
gjennomført en 

geoteknisk 
rapport for 

området.  
 

3 Er området utsatt for 
overvanns-
problematikk.  

Nei    Det er planlagt 
fall så all 

avrennning skjer 
ut i sjøen   

4 Er området utsatt for 
flom i elv/bekk/lukket 
bekk? 

Nei    Ingen bekker i 

området. 

5 Er det radon i 
grunnen? 

Nei    Dette er sikret i 
TEK17 om det 

forekommer. 

6 Skader ved forventet 
Havnivåstigning/ 
springflo? 

Nei    Området legges 

på kote + 3, for 
å unngå dette. 

 Værforhold 

7 Er området spesielt 
vindutsatt? 

Nei     Området ligger 
på kysten og er 

vindutsatt, men  
ikke spesielt i 

forhold til 
tilsvarende 

kystnære 
områder. 

8 Er området spesielt 
nedbørutsatt? 

Nei    Det mangler 

målinger for 
nedbør på Sula 

fyr, som er 
nærmeste 

målestasjon. 
Området ligger 

på kysten og er 
nedbørsutsatt, 

men ikke 
spesielt i forhold 

til tilsvarende 
kystnære 

områder.  

9 Vil klimaendringer 
medføre økt 
havstigning? 

Ja Meget 
sannsynlig 

Ubetydelig  Faste 

konstruksjonsdel
er kan kun 

bygges over 
kote +3 som er 

over antatt 
havstigning. 

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på; 
 

10 Sårbar flora/fauna/fisk 
eller rødlistearter? 

Ja Sannsynlig Ubetydelig  Forekomster av 

Skjellsand som 
er vurdert som 

blir ubetydelig 

berørt ifølge KU 

Naturmangfold 
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11 - Verneområder, 
herunder 
kulturlandskap eller 
bymiljø? 

Nei     

12 - Kulturminner 
(automatisk fredete) 
eller verneverdige 
bygg? 

Nei    Det er ikke 
registert aut. 

fredet 
kulturminne 

innenfor 
planområdet.  

 Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-
liggende transportårer utgjøre en risiko for området?: 

13 -Hendelser på vei? Ja Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig Mediu
m  

Uttian bru er 
enfelts bru med 

møteplass på 
midten.  

 

14 -Hendelser i tunnel? Nei     

15 -Hendelser på 
jernbane? 

Nei     

16 - Hendelser på metro 
(T-bane)? 

Nei     

17 - Hendelser på trikk 
(sporvogn)? 

Nei     

18 - Hendelser i luften 
(flyaktivitet)? 

Nei     

19 - Vil drenering av 
området føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende 
områder? 

Nei     

 Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: 

20 - Utslipp av giftige 
gasser/væsker? 

Nei     

21 - Akuttutslipp til 
sjø/vassdrag? 

Nei     

22 - Akuttutslipp til 
grunn? 

Nei     

23 - Avrenning fra 
fyllplasser? 

Nei     

24 - Ulykker fra industri 
med 
storulykkepotensiale? 

Nei     

25 - Støv/støy/lukt fra 
industri? 

Nei     

26 - Kilder for uønsket 
stråling? 

Nei     

27 - Elektromagnetiske 
felt ved 
høyspentledninger 

Nei     

28 - Ulykker med farlig 
gods (brennbar/farlig 
veske el. gass/ 
eksplosiver mv.) 

Nei     

29 - Er det bebyggelse 
med spesielt stor fare 
for brannspredning? 

Nei     

30 -Utslipp av 
eksplosjonsfarlige/ 
brennbare 
gasser/væsker? 

Nei     
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 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 
 

31 -Elektrisitet 
(kraftlinjer)? 

Nei     

32 -Teletjenester? Nei     

33 -Vannforsyning? Nei     

34 -Renovasjon/ 
spillvann? 

Nei     

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 
 

35  - Påvirkes området av 
magnetisk felt fra  
el. linjer? 

Nei     

36 - Er det spesiell 
klatrefare i forbindelse 
med master?  

Nei     

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området?: 
 

37 - til skole/barnehage? Nei     

38 - til nærmiljøanlegg? 
(idrett etc.) 

Nei     

39 - til forretning etc.? Nei     

40 - til busstopp? Nei     

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 
 

41 - gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei     

42 -Militære anlegg: 
fjellanlegg, 
piggtrådsperringer 

Nei     

43 - Industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 

Nei     

44 - Forurenset grunn? Nei     

 Omgivelser 
 

45 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

Nei     

46 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

Nei     

47 Luftforurensning Nei     

48 Støy - trafikkstøy Nei     

 Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger: 
 

49 - Er tiltaket i seg selv 
et sabotasje-
/terrormål? 

Nei     

50 - Finnes det 
potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei     

 Brannsikkerhet 
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51 - Omfatter 
planområdet spesielt 
farlige anlegg? 

Nei     

52 - Har området 
tilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

Nei    Det planlegges 
nye 

vannledninger 
langs Myran for 

å  

53 - Har området to 
adkomstveier for 
rednings- og 
slukkemannskap? 

Nei    Området er lite.  

54 - Vil planforslaget 
medføre redusert 
fremkommelighet for 
rednings- og 
slukkemannskap for 
tilliggende 
bebyggelse? 

Nei     

55 Vil tiltaket øke faren 
for skog- og 
lyngbrann? 

Nei    Tiltaket vil ikke 
medføre en 

høyere fare enn 
dagens 

arealbruk. 
Utover dette bør 

det tas ekstra 

hensyn i 
byggeperioden 

dersom det er 
tørke.  

 Andre forhold 

56 Ulykker i 
byggeperioden 

Ja Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig Liten  

57 Beslag av dyrka mark Nei     
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2.4 Utdypende vurdering av hendelser 

 

Nr. 1 Uønsket hendelse: Ulykker langs veg og Uttian bru 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Ulykker kan oppstå når fotgjengere eller syklister skal over broa samtidig som det kommer biler 

fra begge retninger.  

 

Årsaker 

Økt trafikk og flere fotgjengere. 

Identifiserte eksisterende tiltak 

Ingen  

Sannsynlighet Lav Forklaring 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Sannsynligheten for at det oppstår ulykker er lav, siden det ikke er registrert noen slike ulykker de siste 10 

årene.  

 

Sårbarhetsvurdering 

Den uønskede hendelsen har liten sårbarhet.   

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

 Høy Middels Små Ikke 

relevant 

 

Liv og helse Dødsfall  x   Påkjøring av 

fotgjenger kan 

medføre 

alvorlige 

skader. 

Skader og sykdom   x   

Stabilitet Manglende dekning av 

grunnleggende behov 

   x  

Forstyrrelser i dagliglivet    x  

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø    x  

Langtidsskader - kulturmiljø    x  

Materielle verdier Økonomiske tap   x  Alvorlige 

trafikkulykker 

er kostbare 

       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensen av en påkjørsel anses som middels. Fordi trafikkulykker kan medføre alvorlige skader.  

Behov for 

befolkningsvarsling 

Ikke aktuelt 

Behov for evakuering Ikke aktuelt 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels usikkerhet 

 

Det er ingen planlagte tiltak foreløpig 

Forslag til tiltak 

- Lysregulering over Uttian bru for tryggere forhold for både bilister gående og syklende.  

- Senking av fartsgrense fra 80 km/t til 60 km/t 
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Nr. 2 Uønsket hendelse Havnivåstigning 

Siden det planlegges utfylling i sjø er havnivåstigning et viktig tema 

 

 

Årsaker 

Området ligger sjønært 

Identifiserte eksisterende tiltak 

Ingen.  

Sannsynlighet Høy Forklaring 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Planforslaget ligger i havet. Det er anslått at havet vil stige mye, dermed er sannsynligheten for hendelsen 

høy. 

 

Sårbarhetsvurdering 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

 Høy Middels Små Ikke 

relevant 

 

Liv og helse Dødsfall    x  

Skader og sykdom    x  

Stabilitet Manglende dekning av 

grunnleggende behov 

   x  

Forstyrrelser i dagliglivet   x  Flom kan 

stoppe 

næringens 

arbeid 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø      

Langtidsskader - kulturmiljø    x  

Materielle verdier Økonomiske tap  x   Vannskader er 

kostbare 

       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

 

Behov for 

befolkningsvarsling 

Ikke aktuelt 

Behov for evakuering Ikke aktuelt 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav usikkerhet 

 

Det er lite usikkerhet i beregningene av havnivåstigning  

Forslag til tiltak 

-Faste konstruksjonsdeler kan kun bygges over kote +3 som er over antatt havstigning. 
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Nr. 3 Uønsket hendelse: Sårbar flora/fauna/fisk eller rødlistearter 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Det forekommer Skjellsand i planområdet som vil bli berørt 

Årsaker 

Utfylling i sjø vil ødelegge deler av dette.  

Identifiserte eksisterende tiltak 

Ingen   

Sannsynlighet Høy Forklaring 

Utfylling vil med høy sannsynlighet berøre Skjellsand   

Sårbarhetsvurdering 

Skjellsand fjernes for godt på dette området 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

 Høy Middels Små Ikke 

relevan

t 

 

Liv og helse Dødsfall    x  

Skader og sykdom    x  

Stabilitet Manglende dekning av 

grunnleggende behov 

   x  

Forstyrrelser i dagliglivet    x  

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø   x  Forekomster av 

Skjellsand som er 

vurdert som blir 

ubetydelig berørt 

ifølge KU 

Naturmangfold 
Langtidsskader - kulturmiljø    x  

Materielle verdier Økonomiske tap    x  

       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensen anses som lav/ubetydelig siden det gjøre berører en veldig liten del av Skjellsanden.  

Behov for 

befolkningsvarsling 

Ikke aktuelt 

Behov for evakuering Ikke aktuelt 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav usikkerhet Områdene er funnet til å være store.   

Forslag til tiltak 

- Ikke utfylle mer masser enn nødvendig.  
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3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

4. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert flere hendelser, men tre av de er vurdert 

nærmere. Aktuelle hendelser som har størst betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved 

gjennomføring av reguleringsplanen er: 9. havnivåstigning, 10. sårbar forekomst av Skjellsand 

og 13. ulykker ved kryssing av bro 
 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 

reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av 

planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente 

situasjonen.  

 

Utover dette er avbøtende tiltak sikret i bestemmelsene og gjennom andre forskrifter som er 

gjeldende for videre arbeid.  
 
 

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

5 

10. 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

4. 8 

9. 

12 

 

 

16 20 

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

 

15 

 

 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

2 

 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

 

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

13. 

5 
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1. INNLEDNING 

I forbindelse med mulighetsstudie for å utvikle et næringsareal ved Ellingsholmen i Frøya 

kommune, er Rambøll blitt engasjert for å blant annet gjøre en vurdering av støy for området. 

Denne utredningen tar for seg to ulike støysituasjoner – hhv. støy fra driften på området og 

støyen i anleggsfasen. Det er foreslått drift av bryggeri og båtverksted. Aktuelt område på Frøya 

er markert i Figur 1 under. 

 

 

 
Figur 1 Plassering av området i Frøya kommune. Bildet er hentet fra norgeskart.no 
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2. DEFINISJONER 

Tabell 1 Definisjoner brukt i rapporten 

Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 

5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed 

hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir 

produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag 

til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet 

beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning 

over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier. 

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over 

en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer. 

Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et 

gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms og 

som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt 

periode. 

Lnight A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra 23-07 som er 

definert i EUs rammedirektiv for støy. Lnight-nivået skal i kartlegging 

etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som 

gjennomsnittlig støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i 

retningslinje eller forskrift kan ulike midligstider gjelde. 

LAFmax Er A-veiet maksimalniåv melt med tidskonstanten ”Fast” på 125 ms. 

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik 

at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig. 

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de 

frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges 

forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor 

hørselen har lav følsomhet. 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning per år 

delt på 365 døgn. 

3. MYNDIGHETSKRAV 

I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2017) er det gitt funksjonskrav med 

hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til 

akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - 

Lydklassifisering av ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for 

å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak.  

 

Eksterne støyforhold er regulert av Klima- og miljødepartementets ”Retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging” (T-1442). Retningslinjen har sin veileder ”Veileder til retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging” (M-128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere 

aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå 

henvises det videre til grenseverdier gitt i norsk standard NS 8175. 
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Figur 2 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til
plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå
rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone:

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 2.

Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå
i nattperioden kl.

23 - 07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå
i nattperioden kl.

23 - 07

Havner og
terminaler

Uten impulslyd:
Lden 55 dB

Med impulslyd:
Lden 50 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

Uten impulslyd:
Lden 65 dB

Med impulslyd:
Lden 60 dB

Lnight 55 dB
LAFmax 80 dB

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.
For industri, havner og terminaler med impulslyd skal de strengere grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd
opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser per time. De strengeste grenseverdiene gjelder også for støy med tydelig
rentonekarakter hos mottaker.

Tabell 3 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra
utendørs lydkilder.

Tabell 3 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt lydnivå

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendørs
lydkilder

Lden , Lp,AFmax,95 ,
Lp,Asmax,95 , Lp,Aimax ,
Ln (dB)
for støysone

Nedre grenseverdi
for gul sone

Plan- og
bygningsloven

T-1442
Retningslinje for

behandling av støy i

arealplanlegging

TEK
Teknisk forskrift

[TEK97, TEK07,

TEK10, TEK17]

M-128
Veileder til Klima- og

miljødepartementets

retningslinje

Veiledning til
teknisk forskrift
Kap. 13 Miljø og

helse

FORSKRIFTER VEILEDERESTANDARDER

NS 8175
Lydforhold i

bygninger -

Lydklasser for ulike

bygningstyper

RETNINGSLINJER

NS 8176
Vibrasjoner og støt

LOVVERK
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Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 

menes f. eks. soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest 

utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen. 

Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. 

Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er 

avsatt til opphold og rekreasjonsformål. 

 

Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske 

grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 

støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig 

tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 

kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet 

areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone 

bør likevel følgende forhold innfris: 

 

• Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning, 

for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides. 

• Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal 

med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune. 

 

NS 8175 angir ulike krav til lydnivå på inneareal som følge av utendørs lydkilder for ulike 

bygninger med ulike bruksformål. Tabell 4 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendørs 

lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger og for kontorer. 

Tabell 4 Lydklasser for boliger og for kontorbygg. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent 

og maksimalt lydtrykksnivå Lp,A,T/ Lp,A,24h og Lp,AFmax. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs støykilder Lp,AFmax (dB) 

natt, kl. 23-07 
45 

I kontor og møterom fra utendørs lydkilder 
Lp,A,T (dB) 35 

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 

Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over 

grenseverdien. 

3.1 Anleggsstøy 

Generelle grenseverdier for anleggsstøy ved større arbeider er gitt i T-1442 og gjengitt i 

Tabellene 5 og 7 under. Disse tabellene tar for seg utendørs og innendørs støynivå. Dersom 

anleggsperioden varer mer enn 6 uker, vil støygrensene korrigeres i henhold til føringer gitt i 

Tabell 6.  

Tabell 5 Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder 

ekvivalent lydnivå i dB, frittfeltverdi og gjelder utenfor rom for støyfølsom bruk. Støygrensene for dag og 

kveld skjerpes når anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker, se Tabell 6. 

Bygningstype Støykrav på 

dagtid (Ld/LpAeq12h 

07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) eller 

søndag/helligdag 

(LpAeq16h) 07-23 

Støykrav på 

natt (LpAeq8h) 

23-07 

Boliger, fritidsboliger, 

sykehus, pleieinstitusjoner 
65 60 45 

Skole, barnehage 60 i brukstid 
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Tabell 6 Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele uker/måneder). 

Skjerping av støygrensene fra tabell 5 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uker. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens 

lengde 

Grenseverdiene for dag og kveld i tabell 5 

skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB 

Mer enn 6 måneder 5 dB 

 

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. Dersom det i spesielle 

tilfeller tillates avvik fra dette, og støygrensen i Tabell 5 overskrides, gjelder regelen om varsling, 

kapittel 4.4 i T-1442. Avvik bør bare tillates dersom nattarbeidene er kortvarige. Støygrensen 

kan heves fra 45 til 50 dB(A) for mindre enn to ukers drift og til 55 dB(A) for mindre enn 1 ukes 

drift. Maksimalt støynivå, LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensen for ekvivalentnivå 

mer enn 15 dB. 

 

For bygningskategorier hvor utendørs grenser er angitt bør disse som hovedregel benyttes. I 

noen situasjoner kan det likevel bli aktuelt å stille krav til innendørs lydnivå som angitt i Tabell 7, 

for eksempel ved arbeider i samme bygningskropp eller der et høyt utendørs støynivå bare kan 

avbøtes med isoleringstiltak. Anbefalte grenseverdier i Tabell 7 gjelder generelt og korrigeres 

ikke for langvarige arbeider.  

Tabell 7 Anbefalte innendørs støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder 

ekvivalent lydnivå i dB, i rom for støyfølsom bruk 

Bygningstype Støykrav på 

dagtid (Ld/LpAeq12h 

07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) eller 

søndag/helligdag 

(LpAeq16h) 07-23 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h) 23-07 

Boliger, fritidsboliger, 

overnattingsbedrifter, 

sykehus, 

pleieinstitusjoner 

40 35 30 

Arbeidsplass med krav 

om lavt støynivå 
45 i brukstid 

 

Avvik bør bare tillates for kortvarig drift inntil 2 uker, og støygrensene bør ikke heves mer enn  

5 dB. Dersom støyen inneholder tydelige innslag av impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i 

tabell 5 og 7 skjerpes med 5 dB i henhold til T-1442. Skjerpingen bør gjøres gjeldende for 

driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner er et karakteristisk trekk ved driften. 

4. DRIFT OG ANLEGGSVIRKSOMHET 

4.1 Næringsområde 

Kai/verksted 

Følgende verdier er lagt til grunn ved støyberegninger fra virksomhet som vil etableres ved 

kaianlegg: 

Tabell 8 Støykilder brukt i driften ved næringsanlegget 

Støykilde Antall Lydeffektnivå Aktivitet Drift 

Krana 1 LWA 104 dB Kl. 09- 16 5 % 

Truck 1 LWA 102 dB Kl. 09- 16 25 % 

Parkeringsplass  LWA 85 dB Kl. 09- 16 20 % 
a Lydeffektnivå for kran er hentet fra M-128 og representerer Contianerkran og er dermed noe 

konservativt 
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Utdrag fra M-128 «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging»: 

 
 

Havneområdet bør legges i tilstrekkelig stor avstand fra støyømfintlig bebyggelse. Dersom 

situasjonen ikke tillater store nok avstander mellom drift og bolig kan det i tillegg gjøres flere 

tiltak som vil påvirke støybildet i positiv retning: 

 

Skjerming 

• Bebyggelse (bedrifter, butikker, lager osv.) kan ha en skjermende effekt. 

• Bruk av høydeforskjeller i terreng. 

 

Støysvakt utstyr 

• Nye typer stablekraner (i stedet for containertrucker). 

• Regelmessig testing av utstyr. 

• Nytt utstyr må leveres med optimal støydemping. 

• Akustisk signalering og varsling kan erstattes med radiokommunikasjon og visuell kontroll 

(video). 

• Støydempende ventiler som reduserer støy fra trykkluftutslipp fra lastebiler og maskiner. 

 

Stabilt veg-/terminaldekke 

• Legging og vedlikehold av veg-/terminaldekke og tilslutning til ramper bør utføres på en slik 

måte at banen hele tiden er jevn og uten humper som kan utløse slag ved kjøring. 

 

Kjøreregler for skånsom kjøring 

• Skånsom kjøring vil hindre slagstøy. 

 

Utdrag fra veilederen M-128: 

 

“Støy i tilknytning til aktivitet i havner og godsterminaler oppstår i forbindelse med lasting og 

lossing, hjelpemotorer, ventilasjonsvifter og hydraulikk om bord i båtene og støy fra trucker, 

kraner, signalgiving, diesellokomotiver, kjøleaggregat, m.v. 

 

I havner vil båter avgi lavfrekvent støy, og en del av havneutstyret kan gi støy av mer hvinende 

og høyfrekvent karakter. Impulslyd er ofte også svært avhengig av de personer som opererer 

terminalutstyret. Det har vist seg vanskelig å beskrive impulslyder alene uten å ta den 

menneskelige faktoren med i vurderingen. En type utstyr kan et sted skape impulslyd mens ikke 

et annet sted, avhengig av for eksempel av kjøreunderlag og bruk/håndtering.” 

 

Bryggeri 

Det skal etableres et bryggeri på området. Det antas at all aktivitet fra bryggeri vil foregå 

innendørs og dermed er kun parkeringsplassen lagt inn i beregningene.  

4.2 Anleggsvirksomhet 

Det vil være behov for planering og utvidelse av eksisterende terreng før man tar i bruk området 

til sitt tenkte formål som næringsareal. Anleggsvirksomheten vil finne sted fra august til 

desember og vil ha sin primære aktivitet på hverdager med normaltid mellom kl. 07-16. 
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Anleggsvirksomhetens varighet planlegges å være i fem måneder. Aktuell grenseverdi vil dermed 

skjerpes med 3 dB – Ld 62 dB. (ref. Tabell 5 og 6). 

 

I anleggsperioden vil det være aktivitet på området i form av hjullastere, gravemaskiner, 

lastebiler og lemping av masser. Det vil også foregå sprengningsarbeider, men dette vurderes 

ikke som en del av den representative driften på anlegget og er dermed ikke vurdert videre. 

 

Tungtrafikk inn og ut av området i anleggsfasen er neglisjerbar da tenkt trafikk ikke vil 

overskride mer enn 50 lastebiler per dag. Følgende data er lagt inn i beregningene ved vurdering 

av støy i anleggsfasen: 

Tabell 9 Støykilder brukt i anleggsvirksomheten 

Støykilde Antall Lydeffektnivå lagt inn i 

beregningsmodell 

Aktivitet Drift % 

Hjullaster 3 LwA 113 dB kl. 07-16 80 % 

Gravemaskin 3 LwA 113 dB kl. 07-16 80 % 

Lastebil på 

tomgang 

2 LwA 93 dB kl. 07-16 80 % 

 
Dersom det skal foregå hyppig sprenging på området bør det gjøres en vurdering av støybildet 

da denne aktiviteten vil kunne påvirke fiskeoppdretten i området.  

5. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

5.1 Planområde 

På Uttian næringsområde er det planlagt bryggeri og kaianlegg/verksted. Begge bedriftene vil 

hovedsakelig ha sin aktivitet innendørs, men det vil også foregå innslag av utendørs aktivitet fra 

kaianlegget/verksted. 

 

Figur 3 under viser en oversikt over planområdet. Det vil være behov for planering av terreng og 

utvidelse av området med masser. 

 

 
Figur 3 Skisse av planområdet. 
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5.2 Nærliggende boliger 

Figur 4 viser hvor det er støyfølsomme boliger i nærheten av næringsområdet. Nærmeste bolig 

vil befinne seg ca. 140 meter i luftlinje fra anlegget og har adresse Nordfrøyveien 871. De 

nærmeste støyfølsomme boligene er presentert i Tabell 10. 

Tabell 10 Plassering av nærmeste støyfølsomme boliger 

Adresse Punkt Avstand til området 

Nordfrøyveien 871 A Ca. 140 meter 

Nordfrøyveien 869 B Ca. 200 meter 

Madsvågveien 35 C Ca. 200 meter 

Madsvågveien 27 D Ca. 170 meter 

 

 

 

Figur 4 Plassering av fritidsboliger og fast bopel 

 

Det anbefales at støysvak virksomhet (lager, kontorbygg, produksjonslokaler med eventuell 

støyende aktivitet innendørs) plasseres mellom støyende aktiviteter knyttet til transport og 

logistikk og boligområdene. På den måten kan man skape en buffersone mellom boligfeltene og 

støyende virksomhet. Det bør ved planlegging av plassering av bygningsmasse og aktiviteter 

tilstrebes at bygningsmasse fungerer som skjerm for støyende aktiviteter. Det er en stor fordel 

om støy i størst mulig grad dempes ved kilden. 

5.3 Vegtrafikkstøy Fv 6476 

Dagens trafikkmengde på Fv 6476 er 450 kjøretøy per døgn (ÅDT). Det forventes ikke at 

næringsanlegget vil medføre en merkbar endring i trafikkmengde og derfor er endringen av 

vegtrafikkstøy ikke vurdert.  

5.4 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelsen er beregnet i henhold til «ISO 9613-2 Attenuation of sound during propagation 

outdoors». Støyutbredelse påvirkes sterkt av de meteorologiske forholdene. Hvis støyen utbrer 

seg i motvind eller i en periode med sterkt solskinn, vil lydnivåene kunne bli lave. Hvis det er 

medvind, vil lydnivåene bli høyere. Alle beregningene i dette notatet gjelder for 3 m/s 

medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 
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Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. 

Beregningene er utført med SoundPlan v.8.0. De viktigste inngangsparametere for beregningene 

er vist i Tabell 11. 

Tabell 11 Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget. 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Markabsorpsjon Generelt: 1 («myk» mark, dvs. helt lydabsorberende).  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 

(reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Søkeavstand 5000 m 

Beregningshøyde, støysonekart 4 m 

Oppløsning, støysonekart 10 x 10 m 

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 

fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 

(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For støysonekartene er alle 1. ordens 

refleksjoner tatt med. 

6. RESULTAT 

Resultatene er presentert i form av støysonekart med rød, gul og hvit sone iht. T-1442. 

Støysonekartene viser støybidrag fra næringsanlegg og anleggsvirksomheten med 

beregningshøyder på 4 meter over terreng. 4 meter over terreng er standard beregningshøyde 

for vurdering av støyfølsom bebyggelse. Støysonekart er vedlagt rapporten i helsides format for 

bedre lesbarhet. 

 

6.1 Støysonekart – Anleggsvirksomhet 

Ved beregninger av støysonekart fra anleggsvirksomheten er det brukt verdier fra Tabell 9. Figur 

5 viser støyens utbredelse 4 meter over terreng. Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i 

gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. Gul støysone med lydnivåer over Ld ≥ 62 dB vil 

strekke seg ca. 70 meter ut fra området. 
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Figur 5 Støysonekart fra anleggsvirksomheten - 4 meter over terreng. 

6.2 Støysonekart – drift på næringsområdet 

Ved beregninger av støysonekart fra næringsområdet er det brukt verdier fra Tabell 8. Figur 6 

viser støyens utbredelse 4 meter over terreng. Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i 

gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. Gul støysone med lydnivåer over Lden ≥ 50 dB vil 

ikke strekke seg ut fra området. 

 

 

Figur 6 Støysonekart fra næringsvirksomheten - 4 meter over terreng 
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7. KONKLUSJON 

Det er foretatt en støyutredning i forbindelse med etablering av næringsanlegg på Ellingsholmen i 

Frøya kommune. Støyutredningen omhandler både støy i anleggsfasen og ved full drift av 

næringsanlegg. 

 

Anleggsvirksomheten vil foregå i fem måneder og aktuell grenseverdi ved den nærmeste 

støyfølsomme bebyggelsen er dermed korrigert med 3 dB – Ld 62 dB. Beregningene viser at 

ingen støyfølsomme bebyggelser vil oppleve lydnivåer som overskrider grenseverdiene. Planlagt 

drift er lagt til hverdager fra kl. 07-16. 

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt må det tilstrebes at unødvendig drift på området unngås 

og at driftstidene begrenses til det som er brukt i beregningene. Unødvendig drift omfatter 

kjøring på tomgang, høye varselsignal, forlenget drift o.l. 

 

Driften ved full utnyttelse av næringsanlegget vil hovedsakelig foregå innendørs. Tenkt næring på 

området vil være av en støysvak karakter og dermed forventes det lave støynivåer til 

omgivelsene. Dersom annen drift, andre type maskiner eller utstyr er tenkt brukt på området må 

det utføres nye vurderinger av støybildet.  

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt kan det gjøres flere tiltak som vil påvirke støybildet i 

positiv retning. Bl.a. skjerming, støysvakt utstyr, stabilt veg-/terminaldekke, kjøreregler for 

skånsom kjøring og driftsbegrensninger. Det vil i tillegg være gunstig å tilstrebe en 

terrengutforming som fører til at siktlinjer brytes mellom boliger og næringsområdet, slik at man 

kan få en grad av naturlig skjerming. 
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8. APPENDIKS A 

8.1 Miljø 

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest 

personer i Norge1. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om lag 80 % av 

støyplagene. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til fysiske 

lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og 

opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie 

omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille områder 

vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne. 

8.2 Støy – en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i 

hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået 

måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et 

ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 

Hz). Ved ca. 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk 

smerte i ørene.  

 

Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En 

endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en 

fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre 

faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.  

 

For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået 

øke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i 

Tabell 12. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og 

det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det 

også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy. 

Tabell 12 Endring i lydnivå og opplevd effekt. 

Endring Forbedring 

1 dB Lite merkbar 

2-3 dB Merkbar 

4-5 dB Godt merkbar 

5-6 dB Vesentlig 

8-10 dB Oppfattes som en halvering av opplevd lydnivå 

                                                
1
 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/ 
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Forord

I forbindelsemedplanerom etableringavnyttindustriområdeved Uttian i Frøyakommune,
harNaturogSamfunnASutførtenkonsekvensutredningfortemanaturmangfold.
Konsekvensutredningen er gjort på oppdrag fra Rambøll.
Feltarbeidet er utført av Geir Langelo og Gunnar Kristiansen, Langelo har forfattet rapporten.



1. SAMMENDRAG

Bakgrunn og formål
PåoppdragfraRambøllharNaturogSamfunnASutførtenkonsekvensutredningpåtemaet
naturmangfoldiforbindelsemedplanerom etableringavindustriområdepåUttianiFrøya
kommune.

Datagrunnlag
VegvesenetshåndbokV712erbenyttetsommetodiskbasisforkonsekvensutredningen.Det
er utført innsamling av eksisterende data, feltundersøkelser, omfangsvurdering og
konsekvensutredning. Geografiskerarbeidetavgrensetavetdefinertplanområdemedet
influensområdesomkanbliindirekteberørt,ogdissetilsammenutgjørutredningsområdet.

Metoder
Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om
kartleggingavnaturtyperogviltfraDirektoratetfornaturforvaltning(nåMiljødirektoratet).
Deterlagtvektpååavgrenseogbeskrivearealmedspesiellnaturverdi.Verdiskalaensomer
bruktgårfrautenbetydning,noe,middels,storogsværtstorverdifortemaet.Virkningenav
tiltaketforfloraogfauna,dvs.gradenavpåvirkning,ervurdertetterenfemdeltskala-fra
Sterktforringet/ødelagt,forringet,noeforringet,ubetydeligendringogforbedret.Tilsister
konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av verdier og
vurderingavomfang.Itilleggerdetforeslåtttiltaksomkanavbøte/redusereeventuelle
negative konsekvenser avtiltaket.

Registreringer
Deterregistrert4lokalitetersom erverdivurdert, treskjellsandlokaliteterogetgyteområde
fortorsk.

Verdivurdering
Samletsettvurderesverdienefortemanaturmangfoldtilåværesværtstor. Dettesærligpå
grunnlag av treskjellsandlokaliteter.

Konsekvenser
Enhargjortensamletvurderingavregistrertenaturverdieroggitttiltaketkonsekvensgrad
èn minus(-).



2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER

PåoppdragfraRambøllharNaturogSamfunnASutførtenkonsekvensutredningfortemaet
naturmangfoldiforbindelsemedplanerometableringavetindustriområdepåUttiani
Frøyakommune.

Figur 1. Kartet viser planområdet for tiltaket.

Områdetsomerutredetharialtetarealpåca.35,6daa,ogomfatterbådesjø-oglandareal.
Utredningen har ikke tatt stilling til miljøvirkninger som de enkelte etableringene på
næringsområdetvilkunnepåførenaturen.Idenneutredningenerkunselveetableringenav
næringsområdet som er utredet, da først og fremst sprengning og planering av
landområdene,samtfyllingertilsjø.Ipraksisvildetsiataltlandarealinnenforplanområdet
blirbyggetnedslikatallenaturverdiersombefinnersegdervilødeleggespermanent.

Temasomerutredeterbådeterrestriskeogmarinenaturtypersombl.a.rikestrandberg,
beitemarker, bløtbunnsområder i strandsonen, samt arter som kan tenkes å bruke
sjøområdeneioginærhetenavtiltaksområdetsomviktigfunksjonsområde,foreksempel
fugl.

A=35.6 daa



3. METODE

3.1 Datainnsamling

3.1.1 Eksisterende informasjon

Detersamletinn informasjon fraNaturbaseog Artskart, samtkartleggingsrapporterfra
nærliggende områder iregionen.

3.1.2 Feltundersøkelser

Feltundersøkelsenebleutført03.11 .2018. I tilleggbledetkartlagtved hjelpavNiN-
metodikken 27.06.2019. Detvargodeforholdunderbeggekartleggingsdagene.

3.2 Retningslinjer

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha
vesentligekonsekvenserformiljø,naturressurserellersamfunn.Konsekvensutredningerskal
sikreatdissevirkningeneblirtattibetraktningunderplanleggingenavtiltaketognårdettas
stillingtilom, ogeventueltpåhvilkevilkår, tiltaketkangjennomføres». Hererkravettil
konsekvensanalyserlovfestetmedbestemmelserforhvordan deskal utføres.
Formåletmeddenneutredningeneråbeskrivekonsekvenseneavinngrepenesomer
planlagt.FramgangsmåtenbaserersegpåmetodikkensomerbeskrevetiV71 2fraStatens
vegvesen (2018).

3.3 Vurdering avverdi

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av naturverdien av
lokaliteter/delområder,samtensmaletverdiavdisse.Verdienfastsettespågrunnlagav
kriteriersom ergjengitti Tabell 1 . Kriterierforvurdering avnaturmangfoldetsverdi. Tabell 1 .
Når det gjelder identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok
13 om kartlegging av biologisk mangfold, og håndbok 1 9 for kartlegging av marine
naturtyper.

Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmangfoldets verdi.

Verdi
kategori

Uten
betydning

Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi

Landskapsøkologiske Områder med Områder med lokal Områder med Områder med nasjonal,
funksjonsområder mulig landskaps eller regional regional til nasjonal Landskapsøkologisk

økologisk landskapsøkologisk landskapsøkologisk funksjon. Særlig store og
funksjon. Små funksjon. Vilt-og funksjon. Vilt-og nasjonalt/internasj. viktige
(lokalt viktige) fugletrekk som er fugletrekk som er vilt-og fugletrekk.
vilt-og viktig på lokalt/ viktig på Områder som med stor
fugletrekk. regionalt nivå. regionalt/nasjonalt grad av sikkerhet bidrar til

Områder med nivå. Områder som sammenbinding av
mulig betydning i med stor grad av verneområder eller
sammenbinding av sikkerhet bidrar til dokumenterte
dokumenterte sammenbinding av funksjonsområder for
funksjonsområder dokumenterte arter med stor eller svært
for arter. funksjonsområder stor verdi.

for arter.
Vernet natur Verneområder

(naturmangfoldloven
Verneområder
(naturmangfoldloven §§

§§ 35-3959) med 35-39). Øverste del
permanent redusert forbeholdes verneområder
verneverdi. med internasjonal verdi
Prioriterte arter i eller status, (Ramsar,
kategori VU og Emeraldnettwork m.fl).
deres ØFO



Prioriterte arter i kategori
EN og CR og deres ØFO

Viktige naturtyper Lokaliteter verdi
C (øvre del)

Lokaliteter verdi C
og B (øvre del)

Lokaliteter verdi B
og A (øvre del)
Utvalgte naturtyper
verdi B/C (B øverst i
stor verdi).

Lokaliteter verdi A
Utvalgte naturtyper verdi
A.

Økologiske
funksjonsområder for
arter

Områder med
funksjoner for
vanlige arter (eks.
høy tetthet av
spurvefugl,
ordinære
beiteområder for
hjortedyr, sjø/
fjæreareal med
få/små
funksjoner).
Funksjonsområder
for enkelte vidt
utbredte og
alminnelige NT
arter.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/
bestander i
verdikategori
«Litenverdi»
NVErapport
49/2013

Lokalt til regionalt
verdifulle
funksjonsområder.
Funksjonsområder
for arter i kategori
NT.
Funksjonsområder
for fredede arter62

utenfor rødlista.
Funksjonsområde
for spesielt
hensynskrevende
arter
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/
bestander i verdi-
kategori «middels
verdi» NVE
rapport 49/2013
samt vassdrag med
forekomst av ål.

Viktige
funksjonsområder
Region
Funksjonsområder
for arter i kategori
VU.
Funksjonsområder
for NT-arter der
disse er norske
ansvarsarter og/eller
globalt rødlistet.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/bestander i
verdikategori «stor
verdi» NVE rapport
49/2013 samt viktige
vassdrag for ål.

Store, veldokumenterte
funksjonsområder av
nasjonal (nedre del) og
internasjonal (øvre del)
betydning
Funksjonsområder for
trua arter i kategori CR
(øvre del). Nedre del: EN-
arter og arter i VU der
disse er norske
ansvarsarter og/eller
globaltrødlistet.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/bestander i
verdikategori «svært stor
verdi» NVE rapport
49/2013

Geosteder Geosteder med
lokal betydning.

Geosteder med
lokalregional
betydning.

Geosteder
regionalnasjonal
betydning.

Geosteder med
nasjonalinternasjonal
betydning.

Forekomstavrødlisteartererofteetvesentligkriteriumforåverdsetteenlokalitet.Viviser
tilHilmom.fl. (201 5)fornærmereforklaringavinndeling, metoderogartsutvalgforden
norskerødlista. Dererdetogsåkortfattetgjortredeforhvilkemiljøerarteneleverisamtde
viktigetrusselsfaktorer.Verdivurderingeneforhvertmiljø/områdeangispåenglidende
skala fra liten til storverdi.

3.4 Vurdering avpåvirkning

Påvirkningerenvurderingavhvilkekonkreteendringertiltaketantasåmedførefordeulike
lokalitetene eller områdene. Påvirkningen vurderes for de samme lokalitetene eller
områdenesomerverdivurdertoggjøresiforholdtil0-alternativet. Midlertidigevirkninger
påført under anleggsarbeidene vil vurderes for seg selv og ikke virke inn på tiltakets
konsekvenser. Kun i tilfellerderslikevirkningergirlangvarigeellerpermanenteendringer, vil
konsekvensvurderes. Eksempel på midlertidige virkninger kan for eksempel være støy fra
anleggsområdetsomhindrerviltåbrukeenviltkorridorenperiodemensanleggsarbeidet
pågår. Arealbeslagerderimottiltaksomvil gi permanentevirkninger. Inngrepi viktige
naturtypererogsåvirkningeravtiltaketsomideflestetilfellerregnessomlangvarigeeller
permanente inngrep.

3.5 Vurdering avkonsekvens

Medkonsekvenser(forringelseellerforbedring)menesdefordelerogulemperetdefinert
tiltakvilmedføreiforholdtil0-alternativet.Konsekvensenforetmiljø/områdeframkommer
ved åsammenholdemiljøet/områdetsverdi og påvirkning. Figuren som ervisti Figur2 eren
matrisesomangirhvorforringetellerforbedretetområdeblirutfragittverdiogpåvirkning.



Figur 2. Konsekvensmatrise. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2018).

Tabell 2. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.

Skala Konsekvensgrad Forklaring

---- 4minus (-----) Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet.
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi.

--- 3 minus (---) Alvorlig miljøskade for delområdet.
-- 2 minus (--) Betydelig miljøskade for delområdet.
- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet.
0 Ingen/ubetydelig (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet.
+/++ 1 pluss (+)

2pluss (++)
Miljøgevinst for delområdet:
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++)

+++/++++ 3 pluss (+++)
4 pluss (++++)

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.

3.5.1 Sammenstilling

Forhvertaktuellealternativangisen samletkonsekvensmed0-alternativetsom referanse.
Alternativeneergitteninnbyrdesrangeringetterkonsekvensgrad. Rangeringenskalavspeile
enprioriteringmellomalternativeneutfraetfagligståsted.Detbestealternativetrangeres
høyest(rang1 ). I tilleggkandetforetasfagligeavveiningeravulikeårsaker. Detkanfor
eksempelværeatenrødlisteartgismindrevektennmetodenskulletilsi, fordidenien
region er veldigvanlig.

3.5.2 Skadereduserende tiltak

KU-forskriften setterkravtil hvordan forebyggeskadevirkningeravettiltak. Jamfør§23skal
KU «beskrivedetiltakenesom erplanlagtforåunngå, begrense, istandsetteoghvismulig
kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og
driftsfasen».

Tiltakene som skal beskrives i henhold til forskriften kan deles i to grupper:



1. Skadereduserendetiltak(tilpasninger)somerlagtinnsomenforutsetningiog
kostnadsberegnetsomendelavutredningsgrunnlagetforkonsekvensutredningen.

2. Skadereduserendetiltaksomutrederkanforeslåitilleggtiltiltakenei1,ogsomkan
bidratilåminimere/redusereytterligerenegativevirkningeravetprosjekt(eventuelt
gjøredetendabedre).Dissetiltakeneinngårikkeiselvekonsekvensvurderingene,
mendetredegjøresforhvordandevilkunneendrekonsekvensenfordetaktuelle
delområdet.

4. NATURVERDIER OG VERDISETTING

4.1 Naturgrunnlaget

4.1.1 Klima ogvegetasjonssoner

Uttian ligger i svakt oseanisk seksjon (O1) (NiN-web), i boreonemoral sone.

4.1.2 Berggrunn ogløsmasser

Berggrunneniområdetbeståravgranittogmanglendeellerbaretynnemarineavsetningeri
deleravområdet.Marineavsetningkaniutgangspunktetgigodevekstvilkårforkrevende
arter,mendeterselvsagtogsåavhengigavmangeandremiljøfaktorersomklimaosv.

Figur 3. Kartet viser at berggrunnen består av granitt (rosa farge)



Figur 4. kartet viser løsmassene i planområdet. Rosa farge representerer områder som stort sett mangler
løsmasser, mer enn 50% bart fjell.

4.2 Overordnede karakteristisketrekk

Området ligger ved Uttian nordøst på Frøya, og består av holmene Ellingsholmen og
Litlsørøya. Området er typisk for ytre kystområder med manglende eller sparsomt tresjikt,
tynneløsmassedekkerogeksponertbartfjell.Typiskdannesdetmyriforsenkningeri
terrenget. Derikesteforekomsteneavkarplanterslikestederfinnerman som regelíform av
strandengnærmestsjøen, dertopografienliggertil rettefordet.

Mytflatene i planområdet har værtfattig ombrogen terrengdekkende myr med
dominans av bjønnskjeggogrøsslyng. Myrflateneerisinhelhettidligeretorvtektog er
derfor i dag ødelagt. Torvtekking var vanlig på Frøya tidligere. Skogen ble hugget og
vegetasjonen brent(opphavet til kystlynghei) for å bedre beiteforholdene for husdyrene.
Mangel på skog førte imidlertid til at torv ble benyttet til blant annet brensel. De aller fleste
nedbørsmyrene i nærheten av veier eller større vann er i dag derfor ødelagtav tidligere
torvtekking, og representerer i dag ikke noen viktig naturtype.Vegetasjoneni området er
dominertavtorvull, menogsåartersom røsslyng, blokkebær, tyttebær, kreklingogtettegras
var tilstede. Typisk denne torvtekte myra er løse tuer bygget opp av starr og gress,
med dype rom mellom tuene der bunnen er i kontakt med jordvann. Der finnes blant
annet tettegress, en art som ellers ikke finnes på nedbørsmyrer.

4.3 Viktigenaturtyper

Fraføraverdetregistrerttreviktigenaturtyperioginærhetenavplanområdet.Detteer
forekomsteravskjellsand.AlleområdeneerregistrertmedverdienA-Sværtviktig.
I tillegg er det registrert et gyteområde for torsk som grenser inn til planområdet.



Figur 5. Det oransje området viser et område registrert som gytefelt for torsk (Kilde: Fiskeridir.no)

Figur 6. Kartet viser forekomster av skjellsand i og i nærheten av planområdet. (Kilde: Naturbase)

Underfeltarbeidetbledetikkeavgrensetytterligerenaturtyper,verkenetterhåndbok1 3
om kartlegging avbiologiskmangfold, elleretterMiljødirektoratetsinstruksforkartlegging
ettermetodikken NiN 2.1 201 9.

4.4 Fugl

Artskartviserregistreringeravteist(VU)ogkrykkje(EN)i nærheten avplanområdet. Ingen
avdissebrukerslikeområdersomhekkeområde,ogbeggeobservasjoneneerutenfor
hekkesesongen. Disseartenebrukerhellerikkestrendertilnæringssøk,ogregistreringeneer
mest sannsynlig tilfeldigeobservasjoner.

Forgrågås,enkeltevadefugloggråhegretilbyrområdetnæringssøkområderograsteplasser.
En vurdering av biotopet, med nærhet til veg, fravær av spor etter hekking samt en
vurdering av områdets egenskaper tilsier at dette området ikke inneholder forhold som
skulle tilsi at det har noen spesiell funksjon for fugl ut over å representere en relativt
vanlig natur med hensyn til fugl i området. Vi mener området virker å være trivielt og
lokalt og regionalt vanlig og ikke krever noe behov for kartlegging.



4.5 Fremmedearter

Detble ikke registrert fremmedarter innen planområdet.

4.6 Rødlistearter

Detbleikkeregistrertrødlistedearterinnenforplanområdet. Deterregistrertto rødlistede
fuglearter i nærheten av området, teist (VU) og krykkje (EN). Dette er trolig tilfeldige
observasjoner.

4.7 Sammenstilling avnaturverdier

Figur 7. Tabellen viser de avgrensa lokalitetene ved planområdet, samt deres verdi etter håndbok V712.

ID Lokalitetsnavn Verdi-
begrunnelse Verdi Verdilinjal

Lok 1 Rundt Frøya Skjellsand Svært stor verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

Lok 2 Nord og øst for Frøya Skjellsand Svært stor verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

Lok 3 NordogøstforFrøya(2) Skjellsand Svært stor verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

Lok 4 Erviksva Gytefelt torsk Middels verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

5. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER

5.1 Alternativ0

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ.
Dagenssituasjonrefererertilnåværendeforhold. Alternativetbrukessom referanseved
vurderingogsammenstillingavomfangogkonsekvenseravtiltaket. 0-alternativetsettes
uansettprdefinisjontilintetomfang.Medintetomfangvilogsåkonsekvensenav0-
alternativetfornaturmangfoldetbli ubetydelig.

5.2 Utbyggingsalternativet

Lokalitet 1-3, Skjellsandforekomster
SkjellsandforekomstenevedFrøyaersværtstoreogblirbaremarginaltberørt.Største
inngrepbliri lokalitet2, som eren megetstorforekomstavskjellsand. Om heleplanområdet
fyllesutvurdererviinngrepeneiskjellsandforekomstenetilåværeenubetydeligendring.
Dette medfører en konsekvens tilsvarende ubetydelig (0).

Lokalitet 4, Erviksva –Gytefelt torsk
Gytefeltet er registrert i Fiskeridirektoratets database, men mangler ytterligere
opplysninger. Deterderforvanskeligåverdivurderefeltet. Vi hargittområdetmiddelsverdi



basertpåatdeteravbegrensetstørrelse,ogattorskidennesammenhengikkeerentruet
art.
Virkningene forgytefeltetvil være avhengig avhvilke stressfaktorerområdetutsettes for. I
dennesammenhengvetvi ikkehvordanplanområdetskalbrukes. Viantaratdetskal
etablereskaiområder, ogatbåttrafikkfrastørrebåtervilværeenavkonsekvenseneav
tiltaket. Kaiområdeogmanøvreringsbasengvil værenord fordagensveg, og vil troligikkeha
noen stor påvirkning på gytefeltet. Vi vurderer at gytefeltet vil kunne bli noe forringet.
Det betyr at konsekvensen vil bli tilsvarende 1 minus (-).

5.3 Sammenstilling og rangering

Tabellen undergiren samletpresentasjon avkonsekvensvurderingerfor0-alternativetog
utbyggingsalternativet i driftsfasen. Konsekvensen er fremkommet ved å sammenholde
områdetsverdi og omfanget(påvirkningen) avtiltaketforhvertalternativ. Konsekvensvifta
er bruktsom støtte for vurderingene.

Tabell 3. Sammenstilling av konsekvensvurdering.

Lokalitet Verdi
Virkning Konsekvens

0-alternativet
Konsekvens

utbyggingsalternativ

Lok 1 Svært stor verdi Ubetydelig 0 0
Lok 2 Svært stor verdi Ubetydelig 0 0
Lok 3 Svært stor verdi Ubetydelig 0 0
Lok 4 Middels verdi Noe forringet 0 -

Samla konsekvens
0 -

Rangering 1 2

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Middels

5.4 Vurderingeri forhold til utredningskravi naturmangfoldloven

§8 Kunnskapsgrunnlaget
“Offentligebeslutningersomberørernaturmangfoldetskalså langtdeterrimeligbyggepå
vitenskapeligkunnskapomartersbestandssituasjon,naturtypersutbredelseogøkologiske
tilstand, samteffektenavpåvirkninger. Kravettilkunnskapsgrunnlagetskalstå ietrimelig
forholdtilsakenskarakterogrisikoforskadepånaturmangfoldet .”

En hargjennom denne utredning vurdertnaturverdieri tilknytning til planområdetog
influensområdet.
Feltarbeidetergjortitoomganger, ogområdetervurdertutframetodikkettehåndboik1 3,
samtNiN2.1 .

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for karplanter er middels godt.

Marin faunaogfloraerikkeundersøktannetenn i fjæresonen. Eksisterendeinformasjon om
registrertenaturtyperervurdert.Deterellersingenindikasjonerpåatandreviktigemarine
naturtypersom f.eks. sterketidevannsstrømmerellerstoretareskogforekomstereksisterer



her. Vimenerkunnskapsgrunnlagetformarinenaturtyperiutgangspunkteterganskedårlig,
menvurdertutfrakjentinformasjon,topografiogdetenkunnesevedbefaringen,menervi
likeveldetgiretgodtnokbeslutningsgrunnlag..

Kunnskapsgrunnlagetforheleområdetvurderessom godtnokiforholdtilåsetteen
konsekvensgradiforholdtilmetodikkenihåndbokV712.

§9 Føre-var-prinsippet
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkningerdenkanhafornaturmiljøet,skaldettassiktepååunngåmuligvesentligskadepå
naturmangfoldet.Foreliggerenrisikoforalvorligellerirreversibelskadepånaturmangfoldet,
skalikkemangelpåkunnskapbrukessombegrunnelseforåutsetteellerunnlateåtreffe
forvaltningstiltak.”

Selv om vi vurderer kunnskapsgrunnlaget for svakt for marine naturtyper, så gir
undersøkelsenelikevelnokinformasjontilåkunnesetteenkonsekvensgradfortiltaket.En
harderforikkefunnetgrunntilåtai brukføre-var-prinsippet.

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
“Enpåvirkningavetøkosystemskalvurderesutfradensamledebelastningsom
økosystemeterellervilbliutsattfor .”

Deterregistrerttreskjellsandlokaliteter,sombareblirmarginaltberørt.Determegetstore
forekomsteravskjellsandiregionen,ogdisseerikketruet.Skjellsanderhellerikkeen
rødlistetnaturtype.

Gyteområdetfortorskerikkeetformeltkartlagtområde,menetområdederfiskerehar
meldtinnfangstavtorskmedrennenderogn.Idennesammenhengenerdettorsksomarti
enøkologisksammenhengsomvurderes,ogikketorsksomressurs,dadetteskalvurderes
undertemanaturressurser.Tiltaketvilmestsannsynligbarehasmåeffekterpåområdet,og
vikanikkeseatdetvilkunneutgjørenoenmålbareffektfortorskiregionen.

Avbøtende tiltak
Myrergenereltuheldigåbyggened, dadetvilfrigjørerelativtmyeklimagasser. Dette
myrarealeterimidlertidalleredebyggetnedogødelagtavtidligeretorvtak.
Sprengsteininnholdekvassesmåpartiklersom kanføretilakuttdødhosfiskfordipartiklene
istorenokkonsentrasjonervilskadegjellene.Sprengsteinsomharværtdeponertpålanden
periodevilfåvasketbortendelavdissepartiklene,ogenbørvurderedetteomdetermulig.

6. KILDER

6.1 Skriftligekilder

Artsdatabanken 2018. Tjenesten Artskart. http://artskart.artsdatabanken.no/.



Direktoratet for naturforvaltning 2000. Viltkartlegging. DN-håndbok 11. Revidert 2007.

Direktoratetfornaturforvaltning2001, rev. 2007. Kartleggingavmarintbiologiskmangfold.
DN-håndbok19.

Fremmedartslista 2018, Artsdatabanken.no.

HenriksenS.ogHilmoO.(red.)2015.Norskrødlisteforarter2015. Artsdatabanken,Norge.
ISBN: 978-82-92838-40-2.

Artsdatabanken (2018). Norsk rødliste for naturtyper 2018.

Miljøverndepartementet 2010. Lovdata fra Norsk Lovtidend: Forskrift om
konsekvensutredninger:http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050401-
0276.html

Statens vegvesen 2006, Håndbok V712, revidert 2018.



N otat

Til: Rambøll

Fra: Natur og Samfunn AS v Gunnar Kristiansen

Dato: 05.06.2020

Tittel: Vurdering av leveområde for hubro og konsekvens av utbygging på Uttian

BØR UNNTAS FRA OFFENTLIG INNSYN

Innledning

På oppdrag fra Rambøll utførte Natur og Samfunn AS en konsekvensutredning på temaet
naturmangfold i forbindelse med planer om etablering av industriområde på Uttian i Frøya
kommune. Området som ble utredet har i alt et areal på ca. 35,6 daa, og omfatter både sjø- og
landareal. Utredningen tok ikke stilling til miljøvirkninger som de enkelte etableringene på
næringsområdet vil kunne påføre naturen. Kun selve etableringen av næringsområdet ble
utredet, med sprengning og planering av landområdene, samt fyllinger til sjø. I praksis vil det si
at alt landareal innenfor planområdet blir bygget ned slik at alle naturverdier som befinner seg
der vil ødelegges permanent. Etter utredningen er det kommet frem opplysninger om at
området har verdi for hubro, og det er uttrykket at utbyggingens påvirkning og konsekvens for
hubro ikke var utredet. Fylkesmannen har krevd at dette utredes, eller vurderes mer inngående.
Dette notatet har tatt hensyn til dette.
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Figur 1. Utbyggingsområdet

Hubro-økologi og bestandsutvikling

Hubroen har gått sterkt tilbake i Norge de siste hundre årene, og er rødlistet som sterkt truet
(EN) (faktaark Artsdatabanken). Den er en nattaktiv ugle som lever allsidig av fisk, frosk,
smågnagere, harer og fugl. Den er tilpasset næringstilgangen der den lever. I Norge er
hovedleveområdene knyttet til det nakne og kuperte kystlandskapet. Innover i landet hekker
den ofte i bratte bergskrenter, elvejuv samt koller i flatere skogslandskap. I likhet med andre
mer sky arter kan trolig hubroen tilpasse seg menneskepåvirkede områder når mattilgangen er
god i slike områder. I sjøområder med blant annet fuglekolonier inngår sjøfugl i dietten.
Lundefugl fanges nær reirhullene, men det blir også antatt at den kan ta alkefugl fra sjøen
(Willgohs 1974). Som jaktteknikk sitter den ofte og speider etter bytte fra opphøyde poster.
Dette kan være trær eller kraftledningsstolper. Den skifter jaktpost hyppig. En vanlig jaktmetode
er lav jaktflukt over åpne områder, men den kan også jakte på fugl i lufta (DN 2009).

Hubroens territorier eller hjemmeområder kan variere mellom 3-4 km2 (Jacobsen 2007) der
mattilgangen er stor i kystområder med mye vånd, til 20-30 km i kystområder i Rogaland som
har mer varierte områder med ulik mattilgang (Oddane mfl 2012). Studier fra Rogaland viste at
størrelsen til hjemmeområdene varierte mye. Der forekom hubro relativt ofte i tilknytning til
vann der tilgangen på byttedyr generelt var større enn ellers. Ender og vanntilknyttede fugler
var vanlig bytte for hubroen.
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Figur 3. Planområdet sett fra brua vest for området. 

 

Artskart viser hyppige observasjoner av sjøfugl nært området ved Ellingsundet som gråmåke 
(opptil 50 individer), gråhegre (opptil 100 individer) og fåtallig med stokkand, siland og ærfugl. 
Innenfor området ved Dørviksvaet omtrent 500 meter (og mer) fra området er det observert 
mer fugl og flere individer som siland (20), storskarv, kråke, gråmåke (opptil 400), gråhegre, 
ærfugl (25).  

 

Hubroens hjemmeområde 
 

Dersom en regner at hubro på Frøya har hjemmeområder (hekke og jaktområde) i 
størrelsesorden 20 km2 vil planområdet utgjøre 1,7 promille av artens totale territorium. 
Dersom hubro i større grad jakter ved sjøen kan planområdet utgjøre en større andel enn 1,7 
promille av jaktområdet. Imidlertid kan en regne med at ikke hele området blir ødelagt som 
område for sjøfugl dersom det blir bygget ut. I tillegg er sjøfuglene trolig i større grad mer 
knyttet til planområdet som nærliggende oppholdsområde enn til næring- og hekkeområde. De 
vil derfor kunne ta i bruk, eller flytte seg til andre sjø eller strandnære områder ved utbygging av 
området. Dette er vanskelig å vurdere nærmere og har usikkerhet. Siden hubro jakter mer om 
natten, eller utenom dagtid, vil den trolig i mindre grad bli påvirket av forstyrrelser fra aktivitet 
innenfor eller nært planområdet når den jakter i nærområdet. Det er nærliggende å vurdere at 
sundet mellom Frøya og Uttian kan være et noe viktig næringsområde for sjøtilknyttet fugl, og 
følgelig vil dette kunne bli noe påvirket av utbyggingen som ligger inntil sundet (Ellingsundet).  
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Imidlertid vil utfyllingen i sjøen utfra plankartet (se fig 4.) foregå i nordvestlig retning, og i
mindre grad berøre sundet. Virksomheten innenfor planområdet vil også trolig bare i noen grad
øke forstyrrelsen til sjøfugl i området ved Sundet siden dette området allerede er preget av
forstyrrelser fra eksisterende bebyggelse, broer og veier.

Figur 4. Utbyggingsområdet med utfylling og utbygging.

Observasjoner av fugl og leveområder for fugl på Uttian

Det vurderes at Uttian tilbyr gode hekke- og leveområder for en rekke fuglearter. Spesielt ble
det registrert mange par tjeld, gråmåke, siland, og ikke minst grågås hekkende. Enkeltbekkasin
var megetvanlig med hyppig spillaktivitet. Storspove og sandlo var vanlig hekkende. Gråhegre
ble ofte sett jaktende i gruntvannsområder. Storskarv ble ofte sett jaktende i nærliggende
sjøområder til Uttian. Havørn ble sett tre ganger. Artsobservasjonene som er nevnt (se listen) er
ikke utfyllende, men det er tatt med et utvalg av noen av de vanligere artene for å vise at Uttian
tilbyr gode leveområder for sjøtilknyttet fugl og våtmark-hei relaterte arter. Flere av artene vil
kunne være byttedyr for hubro.

Mange bukter og viker med tilhørende grunnområder har mudder og sandflater og tilhørende
strandengområder som utgjør gode leveområder for vadefugl, ender og gjess. I tilknytning til
disse er det kultureng og kystlynghei som dels beites av sau. I kystlyngheiene som utgjør større
bølgende områder er det ulike mosaikker med nedbørsmyrer og fuktheier. Disse ligger ofte
skjermet til for menneskelig forstyrrelse, og egner seg godt som hekkeområder for flere arter,
blant annet grågås og storspove.
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• tjeld                       mange par (minst 30 par observert) 
• enkeltbekkasin-   flere par 
• rødstilk                 flere par 
• sandlo-                  noen par observert (hekkeaktivitet) 
• storspove             noen par (hekkeaktivitet) 
• siland -                  flere par 
• grågås -                 mange par, minst tretti par hekkende, over 200 observert 
• heipiplerke-         mange par på heiene 
• gråmåke -             mange par 
• vipe                       to par 
• heilo                      flere 
• ærfugl                   flere i sjøen 
• storskarv              flere i sjøen 
• gråhegre               flere  
• havørn                  tre observasjoner 

 

 

Figur 5. Typiske varierte strandenger og grunntområder med holmer og viker. 
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Figur 6. Hekkende grågås i bakgrunnen på gammel kulturmark 

 

Observasjoner av fugl og leveområder for fugl innenfor planområdet 
 

I sjøområdet og strandområdet i tilknytning til planområdet er det over flere 
observasjonsrunder kun observert ett par siland på sjøen en gang og ett par tjeld i strandsonen. 
Tjelden hekker trolig innenfor eller nært området, men det kan være slik at hekkeplassen er 
nord for planområdet.  

Som oppholds og leveområde i nærheten synes nærliggende gruntområder mot Madsvågen og 
ellers selve Ellingsundet mot Dyrvika å være av større betydning for sjøtilknyttet fugl. Det ble 
oftere sett siland og gråmåke i dette området uten at det ble gjort noen systematiske 
observasjoner. Dette vil i liten grad bli berørt av utbyggingen eller bli forstyrret som følge av 
aktivitet fra utbyggingen. Disse områdene er også allerede i stor grad berørt av broer, fyllinger, 
veier, kaianlegg og husstander. 

 

Konklusjoner i forhold til leveområde for hubro 
 

Dersom en antar at Uttian er viktig del av jaktområdet til ett hubropar som hekker ett stykke 
unna på Frøya vil jaktområdet trolig være knyttet til de delene av Uttian som i dag er minst 
påvirket av inngrep og har mest fugl, og som tilbyr best leveområder for fugl. Uttian tilbyr meget 
gode forhold for vadefugl, ender, måker og gjess. Dette vil være varierte områder med ulike 
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grunnområder, bukter, øyer, holmer og sund på øya. I tillegg er mosaikken med gammel 
kulturmark og beitemark og større uforstyrrete områder med kystlynghei og myr viktige 
hekkeområder. Planområdet har i liten eller ingen grad slike områder. Det er i utgangspunktet 
forstyrret og påvirket av eksisterende inngrep. Dersom utfyllingen i sjø skulle påvirke 
oppholdsområder for fugl, der de oppholder seg og bruker det til matsøk deler av året utenom 
hekkesesongen, vil fuglene delvis kunne forflytte seg bort fra området i forhold til denne 
funksjonen, og bruke andre sjøområder. Små arealer med matsøkområder på litt dypere og 
grunnere vann vil bygges ned, men det antas at dette vil være marginalt i forhold til de samlete 
arealene i sjøområdet rundt Uttian. 

 

Konklusjoner generelt 
 

Utbyggingen vil påvirke en liten del av hubroens jaktområder på Frøya, det dreier seg trolig om 
ett par som kan bruke området. Uttian tilbyr gode leveområder for enkelte fuglearter. 
Planområdet er i liten grad egnet som leveområder for fugl som kan være byttedyr for hubro. 
Området vil bli bygget ned, men konsekvensen for fugl og hubro vil bli liten. Siden hubro 
eventuelt jakter etter fugl i området mer utenom tidspunkter der den vil bli forstyrret av 
virksomhet innenfor planområdet vurderes påvirkningen som ytterligere mindre. Den totale 
påvirkningen på sjøfugls bruk av planområdet gjennom året, og hvordan sjøfugl og sjøtilknyttet 
fugl generelt blir påvirket av utbyggingen er noe usikker, men sannsynligvis er den liten.  

Totalt sett vurderes konsekvensene for hubro som liten som følge av utbyggingen. 

 

 

Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 
 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.” 

 

En har gjennom denne kartleggingen vurdert naturverdier i tilknytning til planområdet, samt 
eventuelle verdier innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Planområdet har 
sannsynligvis liten verdi for fugl, og dermed har det liten betydning som del av jaktområde for 
hubro. Den bruker meget store områder i den sammenheng på Frøya, Uttian og sjøområdet til 
disse områdene, trolig over 20 km2. Nærliggende områder som ikke vil bli påvirket av 
utbyggingen ser ut til å kunne ha stor verdi som jaktområde for hubro med mye fugl observert. 
Området har vært befart en rekke ganger i 2020 i forbindelse med naturtypekartlegging over 
fire uker i ankomst- og hekketiden for vadefugl og gjess. I tillegg har det vært befart i juli og 
september i 2019. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok i forhold til mulig omfang og 
konsekvens av utbyggingen. 
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§9 Føre-var-prinsippet 

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.” 

 

Naturtypene på Uttian, leveområder for fugl og fugl i planområdet vurderes å være godt nok 
kartlagt. Fugler som kan oppholde seg i og nært planområdet i sen høst og i vinterperioden kan 
bli påvirket, og er ikke kartlagt. Trolig er betydningen liten for fugl og effekten liten i forhold til 
negative konsekvenser.  

En har derfor ikke funnet grunn til å ta i bruk føre-var-prinsippet.  

Utredninger eller kartlegginger videre utover dette vil måtte bli av at et stort omfang og 
innbefatte generelle utredninger i forhold til hubro, og vurderes som ikke samsvarende med 
mulig liten påvirkning og konsekvens av tiltaket. 

 

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for.” 

 

Tiltaket skjer i et område som er mye påvirket av inngrep i form av bro og vei og utfylling i sjø 
samt kaier og bebyggelse i nærområdet.  

Samlet belastning av inngrepet vurderes som liten for hubro generelt, og jaktområdet til ett par 
hubro spesielt. Hubrobestanden i Norge har gått tilbake de siste årtiene med bakgrunn i ulike 
inngrep som veiutbygging, hytte og industriutbygging og generelle inngrep i leveområdene til 
arten. En har også kunnskapsmangel om årsakene. 

Hubro påvirkes sterkt negativt av forstyrrelser rundt hekkeplassene, og dette kan være en viktig 
årsak til tilbakegangen for hubro (DN rapport 2009).  Dette tiltaket vil ikke påvirke hekkeplassen 
til ett hubropar, og vil i svært liten grad påvirke leve-jaktområdet til det samme paret. Siden 
nærområdet allerede er påvirket av hytter, vei og bro helt inntil planområdet vil trolig 
merforstyrrelsen som plantiltaket utgjør påvirke hubroen lite når den jakter på Uttian.  
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Til: Rambøll

Fra: Natur og Samfunn AS v Gunnar Kristiansen

Dato: 03.06.2020

Tittel: Vurdering av storspove på Uttian og planområde for utbygging

Innledning

På oppdrag fra Rambøll utførte Natur og Samfunn AS en konsekvensutredning på temaet
naturmangfold i forbindelse med planer om etablering av industriområde på Uttian i Frøya
kommune. Området som ble utredet har i alt et areal på ca. 35,6 daa, og omfatter både sjø- og
landareal. Utredningen tok ikke stilling til miljøvirkninger som de enkelte etableringene på
næringsområdet ville kunne påføre naturen. Kun selve etableringen av næringsområdet ble
utredet, med sprengning og planering av landområdene, samt fyllinger til sjø. I praksis vil det si
at alt landareal innenfor planområdet blir bygget ned slik at alle naturverdier som befinner seg
der vil ødelegges permanent. En stor del av planområdet er sjø-utfylling. Selve planområdet på
land er en god del mindre enn 35 daa.

Etter utredningen er det gjort observasjoner nærtområdet av hekkende storspove av hytteeier,
og det uttrykkes at planområdet kan ha verdi for storspove. Dette notatet vurderer dette
nærmere.
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Figur 1. Utbyggingsområdet

Figur 2. Utbyggingsområdetmed utfylling og utbygging.
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Økologi 

Storspoven er Norges største vadefugl, og er utbredt over store deler av Europa. Den finnes 
hekkende i Storbritannia og Irland, Skandinavia, Mellom-Europa og Russland og til et godt stykke 
østover i Sibir. Arten overvintrer i kyststrøk i nordvest-Europa, rundt Middelhavet, Afrika og 
Midtøsten, Det indiske subkontinentet, Sørøst-Asia og Japan (BirdLife International 2018).  

I begynnelsen av forrige århundre ekspanderte arten i Norge, og begynte å hekke i flere av 
landets dalfører (Løfaldli 1994). I følge Haftorn (1971) begynte storspoven å hekke på Østlandet 
først på 1930-tallet. 

I dag hekker storspoven over store deler av Norge. I hekkesesongen finnes den både langs 
kysten og i innlandet, og arten er registrert hekkende i alle fylkene. Lynghei, myr, strandeng, 
åker og beitemark er de vanligste hekkebiotopene, og arten returnerer årlig til samme 
hekkeområder (Schimmings 2018).  

De norske storspovene overvintrer primært i nordsjølandene samt Irland. Arten returnerer 
tidlig, og de første fuglene ankommer i mars. Hovedføden er virvelløse dyr, insekter, 
meitemarker, snegler og små krepsdyr. I tillegg lever den også av vegetabilsk føde som f.eks. 
spillkorn og bær.  

Bestanden av storspove har gått sterkt tilbake, med en påvist reduksjon i hekkebestandene i 
samtlige land i Europa. Årsakene til tilbakegangen er mange, der tap, forringelse og 
fragmentering av hekkehabitater trolig er viktige årsaker. Det er høy predasjon av egg, og unger 
og reir ødelegges i forbindelse med landbruk. Menneskelige forstyrrelser i hekkeområder kan 
være en viktig negativ faktor. Gjengroing av kulturmark og lynghei kan også være viktige 
faktorer. 

I Norge har storspove vært rødlistet over en lengre periode. Ved den siste oppdateringen i 2015 
var trussel-nivået økt fra «Nær truet» (NT) til «Sårbar» (VU), på grunn av en antatt nedgang i 
den norske hekkebestanden på 45 % i perioden 2000-2015 (Kålås m.fl. 2015). På den globale 
rødlisten står storspove oppført i kategorien NT, som følge av en påvist tilbakegang i 
verdensbestanden som har vært særlig betydelig i noen av artens nøkkelområder (BirdLife 
International 2018). Størrelsen på den norske hekkebestanden er vurdert til 2000- 3000 par 
(Shimmings & Øien 2015). I mange undersøkelser i utlandet er det påvist lav ungeproduksjon, 
som ikke er tilstrekkelig til å kunne opprettholde bestandene på sikt. 

 

 

Artskart 
Artskart viser flere observasjoner av storspove på Uttian på Frøya. Den ble i 2008 valgt til 
kommuneart for Frøya. Observasjonene på Uttian er knyttet til 3-4 områder, og kan trolig dreie 
seg om 3-5 par som hekker I området. 
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Figur 3. Artskart med registreringer av storspovepå Uttian

Uttian som leveområde for storspove

Det er i 2020 (på oppdrag for Miljødirektoratet) kartlagt en rekke naturtyper med større
områder av fukthei (fuktig kystlynghei) og nedbørsmyr på Uttian som egner seg som hekke- og
leveområder for storspove. I tillegg finnes det en rekke bukter, viker og holmer med grunne
fjæreområder og strandeng i kombinasjon med kulturbeitemark som er ytterligere egnete
leveområder (eller del av leveområde) for arten. Mosaikken mellom kultureng, lynghei og myr er
trolig viktig faktor for gode leveområder.

Under naturtypekartleggingen, og ved detaljkartlegging av fugl innenfor de nærmeste områdene
til planområdet, er det observert minst tre par storspove med territoriell adferd hvor arten trolig
hekker (se kart figur 3). Trolig hekker det flere enn tre par på Uttian utfra ytterligere
observasjoner I 2020. De parene som har leveområder nærmest planområdet vil ikke bli
forstyrret av utbygging av området. De hekker med sikkerhet i 2020 ingen par nærmere
planområdet enn de som er kartlagt dette året.

Observasjonene fra artskart viser at det kan være omtrent tre par i tillegg til de tre parene som
ble observer I 2020, altså seks par (minst) som hekker på Uttian.



5

Figur 4. Observasjoner av storspove med territoriell adferd.

Vurderinger av planområdet

Figur 5. Planområdet sett fra brua vest for området
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Figur 6. Den vestligste vika i enden av planområdet. Bakerst sees planområdet. 

 

Planområdet består dominerende av fukthei med en del gamle torvtak. Det er et avlangt 
område som langs den ene langsiden grenser inntil veien. Avstanden fra veien til sjøen er bare 
på omtrent 50 meter på det meste. Mellom holmene er det små grunne viker grensende nært 
og inntil veien. Veien går delvis på fylling over disse. 

Det er ikke registrert storspove innenfor området. Observasjonene er knyttet til en rekke besøk i 
løpet av mai (2020) og juni-juli 2019.  

Området vurderes til å egne seg dårlig som hekke -og leveområde siden det ligger så nært veien, 
og med liten bredde mellom vei og sjø. Det er i stor grad eksponert mot veien, og det er mye 
forstyrrelser fra folk og trafikk. Det er i tillegg av begrenset størrelse og lite variert med tanke på 
fukthei-myr (uten fuktige myrpartier). Det faller for det meste noe bratt ned til sjøen uten særlig 
gruntområder-beiteområder for storspove. De to små vikene som blir berørt er av liten 
betydning for fugl på grunn av den begrensete størrelsen, og at de grenser tett inntil vei med 
forstyrrelser fra denne. 

 

Konklusjon 

Planområdet er av liten betydning som leveområde for storspove og konsekvensen av utbygging 
av planområdet vurderes som liten for storspove. 
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Tittel: Vurdering av oter på Uttian innenfor planområde for utbygging

Innledning

På oppdrag fra Rambøll utførte Natur og Samfunn AS en konsekvensutredning på temaet
naturmangfold i forbindelse med planer om etablering av industriområde på Uttian i Frøya
kommune. Området som ble utredet har i alt et areal på ca. 35,6 daa, og omfatter både sjø- og
landareal. Utredningen tok ikke stilling til miljøvirkninger som de enkelte etableringene på
næringsområdet ville kunne påføre naturen. Kun selve etableringen av næringsområdet ble
utredet, med sprengning og planering av landområdene, samt fyllinger til sjø. I praksis vil det si
at alt landareal innenfor planområdet blir bygget ned slik at alle naturverdier som befinner seg
der vil ødelegges permanent. En stor del av planområdet er sjø-utfylling I sjø. Selve planområdet
på land er en god del mindre enn 35 daa.

Etter utredningen er det kommet inn synspunkter om at området kan ha betydning som
leveområde/del av leveområde for oter. Dette notatet vurderer dette nærmere.
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Figur 1. Utbyggingsområdet

Figur 2. Utbyggingsområdetmed utfylling og utbygging.
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Utbredelse og økologi 
 

Oter er vidt utbredt, opprinnelig fra kyst til kyst mellom Atlanterhavet og Stillehavet inkludert 
Japan, og fra Barentshavet til Det Indiske Hav. I Norge finnes den over hele landet, men er i dag 
mest tallrik i kyststrøkene fra Midt-Norge og nordover. Den ble tidligere beskattet hardt i hele 
landet. Bestandene har mange steder slitt med å ta seg opp igjen etter det.  

I begynnelsen av forrige århundre opptrådte arten langs de fleste vann og vassdrag, såvel som 
ved sjøen. Etterhvert ble det imidlertid en kraftig bestandsnedgang, antakelig forårsaket av økt 
jaktpress som følge av en statlig skuddpremieordning og gode oterskinnpriser (Christensen 
1995). Nedgangen fortsatte fram til 1932, da den statlige premieordningen ble avskaffet og 
overlatt til de enkelte kommuner. Reduksjon i jaktomfang og endelig totalfredning i 1982 førte 
antakelig til at oterens tilbakegang i Nord-Norge stanset, og har gitt grunnlag for den livskraftige 
og fremdeles økende bestanden vi har der i dag. Ellers i landet er oteren fremdeles utsatt og 
sjelden (Faktaark Norsk zoologisk forening).  

Den er rødlistet som truet (VU) for Norge. De viktigste truslene mot oteren er påkjørsler, 
drukning i fiskeredskaper og miljøgifter.  

Oteren forekommer i alle former for våte miljøer, fra kystområder, elver, bekker, innsjøer og 
dammer til sump- og våtmarksområder. I marine habitater foretrekker den svaberg med tang 
framfor sandstrender. I marine miljøer er tilgang til ferskvann viktig for oteren, som drikkevann 
såvel som til pelspleie. Pelsens varmeisolerende evne nedsettes dersom salt krystalliseres i 
pelsen, noe som gjør jevnlige bad i ferskvann nødvendig, og tilgang til ferskvann ser ut til å være 
viktig for den norske kystoteren (Heggberget 1996) 

Oteren er ikke strengt territoriell, men har leveområder som varierer i utstrekning. Hannens 
leveområder er langt større en hunnens. Leveområdene kan være store på innlandet mens langs 
kysten holder oterne seg på mindre leveområder, fordi tilgangen på fisk er bedre der. Oterens 
diet består i hovedsak av fisk, men også krepsdyr, amfibier, fugler, smågnagere og haredyr blir 
spist (Reuther 1993). Hyppige funn av plantemateriale i mager til norske kystotere tyder på at 
også planter bevisst blir spist (Heggberget 1996). Mage- og ekskrementanalyser av norske 
kystotere viser at torskefisker, flyndrefisker, ulker og rognkjeks utgjør hovedføden (Heggberget 
1996).  

Oter lager hi selv, enten ved å grave seg inn i jordbakker eller utnytte steinurer og andre 
naturlige gjemmesteder. Den kan også overta hiet til bever og rødrev. Veifyllinger, moloer og 
andre kunstig anlagte steintipper benyttes. Det plasseres aldri langt fra vann. Ynglehiet ligger 
gjerne lenger unna, mer usjenert og gjemt enn det som brukes som oppholdssted og skjul. 
Ungene bruker flere måneder på å lære seg å jakte og å bli dyktige svømmere, og følger mora 
hele første leveåret. I denne perioden bruker familien mange hi og soveplasser omkring i 
leveområdet (faktaark Artsdatabanken). 

 

Utbredelse på Uttian 
 

Artskart viser at det er registrert oter tre ganger (se figur) på Uttian der alle observasjonene er 
av nyere dato. Ingen av observasjonene er fra innenfor eller nært planområdet.  
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Ved feltarbeid med naturtypekartlegging i mai/juni 2020 ble oter observert to ganger nordøst på
Uttian. På den ene plassen ved Nordøya ble den observert jevnlig. Den gjorde flere turer mellom
myrområder ovenfor strandsonen med små tjønner (ferskvann) og ned til sjøen. Den jaktet etter
fisk i sjøen, og ble jevnlig sett der. Utfra adferden antas det at oteren ynglet i dette området.
Trolig vil oter velge yngleplasser som er noe beskyttet i forhold til forstyrrelser fra folk.

Figur 3. Kartet viser observasjoner av oter på Uttian. Kilde Artskart.

Planområdet og mulige konsekvenser av utbygginga

Planområdet har svaberg og smale soner med grov steinstrand mot sjøen. Nordøst i området går
veien på grov fylling inntil området og over ei lita vik. Planområdet ligger inntil vei og bro og er
eksponert mot disse. En må krysse/bruke veifyllingen for å komme ut til holmene som utgjør
planområdet. Det er dårlig egnet som hiområde for oter, og den yngler med stor sikkerhet ikke
innenfor planområdet. Veifyllinga kunne vært en potensiell hiplass men er så forstyrret av
trafikk at oter meget sannsynlig ikke vil yngle der. I kartleggingsperioden i mai/juni ble det ikke
observert oter innenfor, eller i nærheten av planområdet.

Siden planområdet er såpass eksponert mot veien, og at en må følge veien og fyllinga for å
komme ut dit, vil det trolig i liten grad være brukt som matsøkområde.

Dersom planområdet bygges ut med fyllinger i sjø av stor stein vil dette kunne skape oppholds-
og hiområder for oter. Det er imidlertid usikkert om området trolig vil bli såpass forstyrret av
virksomheten der at området ikke vil brukes av oter som hiområde eller del av leveområde.
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Dersom området bygges ut vil store deler av sjøområdet tilgrensende utbyggingsområdet 
fremdeles kunne brukes som matsøkområde for oter. Hvorvidt om den i den sammenheng vil 
påvirkes av forstyrrelser fra planområdet er noe usikkert, men trolig vil den i begrenset grad bli 
ytterligere forstyrret sammenlignet med vei og trafikk i dag. 

Konsekvensen for oter ved utbygging av området vil trolig være liten. 
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Til: Rambøll

Fra: Natur og Samfunn AS av Gunnar Kristiansen

Dato: 02.07.2020

Tittel: Vurdering av fugl og havbunn ift. reguleringsplan Uttian

Innledning

På oppdrag fra Rambøll utførte Natur og Samfunn AS en konsekvensutredning på temaet
naturmangfold i forbindelse med planer om etablering av industriområde på Uttian i Frøya
kommune. Området som er utredet har i alt et areal på ca. 35,6 daa, og omfatter både sjø- og
landareal. Utredningen tok ikke stilling til miljøvirkninger som de enkelte etableringene på
næringsområdet vil kunne påføre naturen. Kun selve etableringen av næringsområdet ble
utredet, med sprengning og planering av landområdene, samt fyllinger til sjø. I praksis vil det si
at alt landareal innenfor planområdet blir bygget ned slik at alle naturverdier som befinner seg
der vil ødelegges permanent. Etter utredningen er det fremsatt synspunkter om at området har
verdi for havbunnsforhold og fugl, og at utbyggingens påvirkning og konsekvens i den
sammenheng bør utredes. Dette notatet forsøker å ta hensyn til dette.
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Figur 1. Utbyggingsområdet

Planområdets verdi i forhold til havbunnsforhold og fugl

I det følgende er naturtyper, havbunnsforhold og næringsøkologien til arter som gråmåke,
storskarv, siland, gråhegre og tjeld beskrevet. Dette er arter som har vært registrert nært og
delvis i planområdet.

Naturtyper og forhold for havbunn

Det antas at det er en mer eller mindre sterk tidevannstrøm under broa til Uttian.
Tidevannstrømmer har ofte stor næringsproduksjon og et stort biologisk mangfold da
havstrømmene tilfører oksygen til vannmassene og frakter næringsstoffer til biologisk
produksjon. Dette kan medføre gode næringsforhold for fisk og så videre gode forhold for
fiskespisende fugl som storskarv, gråmåke, siland og gråhegre.

Nært og delvis i berøring med planområdet er det avgrenset store forekomster med naturtypen
skjellsand (I12) av svært stor verdi. Skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna,
og fungerer som gyte-og oppvekstområder for flere fiskearter. Dessuten benytter større
krepsdyr skjellsandbankene til parringsplasser og ved skallskifte, i tillegg til at de finner
matgrunnlag her. De største forekomstene av skjellsand finnes gjerne i strømrike områder, på
dyp mellom 10-30 m. (DN-håndbok 19).
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Froan med Sularevet som ligger noen kilometer nordvest for planområdet er et viktig 

havområde for en rekke sjøfugl som sildemåke, teist og ærfugl. Bestandene har gått tilbake de 

siste årene. Dette området er et sentralt næringsområde for mange arter sjøfugl både i og 

utenfor hekketiden, særlig for kystbundne arter som storskarv, toppskarv, marine dykkender, 

sildemåke og teist. Mange av sildemåkekoloniene er i nedgang. Det samme gjelder teist og 

ærfugl. Krykkje ser ut til å ha forsvunnet (Miljødirektoratet 2018). 

 

Sjøfugl  

For utbredelsen til sjøtilknyttet fugl er det viktig at de kystnære artene er avhengige av 

grunntvannsområder av god kvalitet nær hekkeplassen, ettersom de voksne må finne mat i 

nærheten både til seg og ungene. Teist, storskarv samt siland jakter på fisk i 

grunntvannsområdene (fiskespisende, dykkende kystnære arter), og gråmåke finner mye mat 

rundt fiskebruk og båter, eller stupdykker etter stimfisk (overflatebeitende kystnære arter). De 

forskjellige måtene å få tak i mat på forklarer ofte artene forekommer (Systad 2010).  

Gråmåke er altetende, og ved kysten lever den av fisk og andre marine organismer. Gråmåkene 

spiser primært fisk den fanger i vannoverflaten. Samtidig er gråmåkene kanskje den mest 

generalistiske fuglen i matveien vi har, og spiser et stort spekter av næringsemner. Foruten fisk 

tar fuglene skalldyr og andre marine dyr, meitemark og insekter, en del mindre pattedyr og 

amfibier, vegetabilsk føde samt oppsøker avfallsplasser og liknende (faktaark Artsdatabanken). 

Det antas at planområdet ikke har stor betydning for arten.  

Ærfugl finner maten på bunn i relativt grunne områder, helt fra fjæresteinene til åpen sjø. Den 

henter vanligvis sin næring på dyp inntil 10 meter, men den kan dykke helt ned til 40 m. 

Næringen er ulike virvelløse dyr som lever på sjøbunnen. Mest vanlig er muslinger, snegler, 

krepsdyr og pigghuder. Skjellene blir knust til den fineste skjellsand i muskelmagen. Noen ganger 

kan den leve godt på silderogn. I Trondheimsfjorden er det også funnet at den kan ta sil 

(tobis) Ammodytes spp. som ligger delvis nedgravd på sandbunn (faktaark Artsdatabanken). 

Havbunnen til planområdet kan ha bra forhold for arten, men dette utgjør forholdsvis små 

arealer. 

Gråhegre er knyttet til grunntvannsområder langs kysten. Menyen består overveiende av 

småfisk, gjerne opptil 25 cm, men av og til en del større. Gråhegra er imidlertid en generalist i 

matvegen og spiser også en del krepsdyr, amfibier, smågnagere, insekter, reptiler og fugleunger. 

Det er små arealer innenfor planområdet som er egnet til gode matsøkområder for arten. 

Silendene lever av småfisk som de fanger ved å dykke på grunt vann. Som det går fram av 

navnet er sil (tobis) Ammodytes spp en viktig næring for silanda. Ellers er spiseseddelen meget 

omfattende. I vårt land er trolig også småsild og brisling viktige næringsemner, sammen med 

stingsild og annen småfisk i tangsonen, samt små krepsdyr. Dessuten tar den også yngel av ørret 

og laks i vassdragene. Næringen er mangelfullt undersøkt i Norge (faktaark artsdatabanken). 

Planområdet kan ha gode forhold for arten, men dette er forholdsvis små arealer, og 

nærliggende områder og andre omfattende store og varierte grunntområder på Uttian tilbyr 

større områder og bedre forhold for siland. 

Føden til tjeld består av muslinger og krepsdyr de finner i fjæra, pluss meitemark og insekter når 

matletingen foregår på åkrer. Planområdet kan ha enkelte små men bra områder for arten, men 
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nærliggende områder og andre omfattende store og varierte grunntområder på Uttian tilbyr 

bedre forhold for tjeld. 

 

Konklusjon 

Sjøbunnen i det området som vil fylles ut i forbindelse med reguleringsplanen består i liten grad 

av skjellsand som dokumentert i konsekvensutredningen. Dette kan være viktige 

næringssøkområder for sjøfugl. Utfyllingen vil i liten grad berøre Ellingsundet der det er en 

tidevannstrøms under broa som kan gi gode forhold for sjøtilknyttet fugl. Dette kan være viktige 

områder for fugl i berøring med planområdet. Videre er det store arealer med ulike 

grunntområder på Uttian som er viktige beite -og leveområder for fugl. Det er i liten grad slike 

arealer innenfor planområdet sammenlignet med andre områder på Uttian.  

Derfor antas det at konsekvensene for nedbygging eller utfylling av sjøarealer I forbindelse med 

utbyggingen er relativt små for fugl.  
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1. FORORD 

Kommuneplanens arealdel foreslår areal til nytt næringsområde ved Sørøyan. Det er stilt krav om 

detaljreguleringsplan og vurdering av konsekvenser før utbygging av området. Detaljregulering er 

planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak. Det foreligger ingen 

reguleringsplaner i områdets nærhet som vil påvirke landskapsbildet i vesentlig grad.  

I forslag til planprogram (ikke vedtatt) ble følgende uttalt vedr. temaet landskapsbilde: 
 

- Temaet landskap omhandler estetiske verdier i landskapet, den visuelle opplevelsen av 
omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene blir endret som følge av tiltaket. 

 

Hovedproblemstilling: 

Industriområdet planlegges lokalisert i et lavtliggende kystlyngheiområde med karakteristisk 

topografi. Utbyggingen vil kreve utsprenging og planering i eksisterende landskap og fylling i 

sjø. Landskapet gir innsyn fra vest og sør, hvilket innebærer at tiltaket blir godt synlig fra 

eksisterende 

og planlagt ny bebyggelse på Dyrviksiden, fra vegen mellom Sistranda og Dyrvik, fra 

fylkesveg 451, samt fra sjøsiden i sør og til dels fra øst. Det må gjøres en landskapsanalyse 

der influensområdet blir avgrenset med bakgrunn i en romlig analyse. Landskapsrommet skal 

vurderes med hensyn til verdi og sårbarhet. Det må lages visualiseringer av næringsparken. 

Eventuelle avbøtende tiltak innarbeides i reguleringsplanen.  

 

 
Området ble befart og fotodokumentert den 12.04.2019. 
 
 
 

Trondheim, 04.06.2019 
 
 
Tor Nilssen 
Senior landskapsarkitekt - Rambøll 
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2. LANDSKAPSBILDE - BESKRIVELSE OG VERDI 

2.1 Metodikk  

Denne rapporten innebærer ikke en full konsekvensutredning for temaet landskapsbilde. Vi har 

likevel valgt å langt på veg følge hovedlinjene i metodikken som benyttes ved de såkalte «ikke-

prissatte konsekvenser». Dette betyr at vi i forbindelse med landskapsbeskrivelsen søker å gi en 

skriftlig verdivurdering av landskapsbildet. NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet 

«Nasjonalt klassifiseringssystem for landskap», som er et viktig hjelpemiddel i denne fasen. Når 

landskapsverdien er vurdert, vil neste steg være å beskrive og vurdere den landskapspåvirkningen 

som massetaket innebærer. Til slutt vil landskapskonsekvensene av tiltaket bli vurdert på 

bakgrunn av landskapets verdi og tiltakets påvirkning.  

 

I konsekvensutredninger skal konsekvensene av tiltak som blir foreslått i en arealplan vurderes i 

forhold til dagens situasjon, også kalt null-alternativet. I dagens situasjon skal også alle endringer 

som er hjemlet i allerede stadfestede planer inngå, selv om de ennå ikke er realisert. Vi følger dette 

prinsippet også i denne rapporten. 

 

 

2.2 Landskapsverdi 

Når verdien av et planområde skal vurderes, vil en måtte vurdere både menneskeskapte elementer 

(bygninger, veger, plasser, parker, hager mm.) og naturgitte rammer (topografi, vegetasjon, 

landskapsrom og vann). Vann kan opptre i mange sammenhenger - som bekker, elver, tjern, 

dammer og strandsoner langs sjø og ferskvann.  

 

En må også vurdere om analyseområdet har spesielt verdifulle eller interessante elementer (gamle 

trær, geologiske og kvartærgeologiske formasjoner, sjelden vegetasjon m.m.) I kulturlandskapet 

vil karakteristisk bebyggelse eller andre menneskeskapte elementer – som også kan ha 

kulturhistorisk verdi – kunne være viktige landskapselementer.  

 

Beskrivelse av landskapet i regionen og planområdet 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet «Nasjonalt klassifiseringssystem for 

landskap». Det aktuelle tiltaksområdet på Frøya ligger i landskapsregion 24: Kystbygdene på 

Nordmøre og i Trøndelag, med underregion 24.05: Ytre Hitra. Nedenfor følger et utdrag av NIBIOS 

beskrivelsen av denne landskapsregionen:  

 

”De brede bygder og store daler tilhørte den del av skaperverket som var ”såre godt”. Derpå 
rister skaperen av fingrene, og kystens mylder av øyer og holmer ble til. Om de ikke ble så velgjorte, ble de 
iallefall såre mange”, heter det i Frøyboka, beretningen om den ytterste, karrigste og mest forblåste av Sør-
Trøndelags kommuner. ”Såre mange” er heller ingen stor overdrivelse – særlig når man her skal sammenfatte alle 
regionens øyer fra Aukra i sør til Vikna i nord. Regionen strekker seg i et 3-4 mil bredt belte langs fastlandskysten 
og omfatter også de mange større og mindre øyer utenfor. Ytterst i regionens kystlandskaper ligger altså tusener av 
øyer. De fleste er ubebodd, men gir et variert landskapsbilde med rødbrune lyngheier og nakne bergknauser, eller 
ispedd en åpen vegetasjon av myr, vierkjerr og einerkratt i et mosaikkartet landskap. En gang var imidlertid også 
den ytre delen av kysten skogbevokst. Når menneskene slo seg ned her tok de skogen i bruk, bl.a. til ved, redskaper 
og gjerdefang, m.m. Det ble dårlig gjenvekst og øyene fikk det nakne preget man ser i dag. På mange myrer ble 
torven tatt vekk, mens lyngheia ble både brent, slått og beita av småfe sommer som vinter. Kystens kulturlandskap 
er av den grunn ikke bare bygninger og andre faste kulturminner. Det åpne landskapet, som fortsatt eksisterer, 
men som ikke lenger brukes i samme grad, er også et betydelig kulturminne – i endring. 
 
På steder med en lunere beliggenhet, har kruller av rogn, osp, selje og bjørk klart å bite seg fast i urer og 
grønsvær. Barskogen står sjeldent i første linja mot havet, men gir et sterkere preg på enkelte storøyers lesider og 
innover mot fjordene. Særlig i midtre og indre kystdeler har barskogen et godt grep på regionen, stedvis naturlig, 
men vel så ofte pga omfattende planting av både furu, gran og sitkagran. Her har snaue lier og lynghei gradvis 
endret farge mot barskogens blå-grønne. 
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Mange steder har dette ført til en betydelig landskapsmosaikk med arealer valgt til skog og arealervalgt til lysåpen
beitehei. Arealer hvor man derimot ikke har noen formening om hva man vilha, gjennomgår en gradvis fase med
forbusking, noe som allerede er svært utbredt. Det gjør atmange utmarksområder, særlig i de midtre regiondeler
har et ”busk-rufsete” preg. Slike buskheiområderkan hevdes å være ”ute av balanse”, da fullvoksen skog enda
ikke er ordentlig utviklet.

Sammen med myriader av øyer og de ytre kystdelers snaue preg, er det særlig de mange og ulike kulturmiljøer som
først og fremst gir regionen sjel og særpreg. Karakteristisker mange og kjente fiskevær som for bare 50 år siden til
sammen huset tusener av mennesker. De fleste ble fraflytta, ofte med offentlige midler, på 1960, -70 og -80-tallet.
Nå er de feriested og turistattraksjon. Typisker også gamle fiskebondebruk med hus og løe over små engstykker
ned mot et naust hvorfra ”innmarka” fortsatte langt ut mot åpent hav. I dag er regionen sterkt modernisert, og
atter i ferdmed å stabilisere seg. Regionen vil likevel alltid forbli noe todelt, dvs med en ytre og til delseksklusiv
fraflytta del, og en indre del med en godt utviklet samferdsel tilknyttet fastlandet.

Figur 1: Utsnitt av NIBIOs kart over landskapsregioner i Norge. Landskapsregion 24–
Kystbygdene på Nordmøre og i Trøndelag – er vist med blek rosa farge. Underregion i
tiltaksområdet er 24.05: Ytre Hitra. Pila viser hvor planområdet ligger.

2.2.1 Vurderingskriterier

Vegvesenets håndbok V712 har en tabell med parametere som er viktige for verdivurderingene for
temaet «landskapsbilde». I tabellen nedenfor er en del av kriteriene opplistet.

Figur 2: Verdisetting av landskapsbilde – matrise fra håndbok V712



 

Ramboll 

2.3 Landskapsbildet på Sørøyan 

 

Kort beskrivelse.  

Planområdet ligger i hjertet av landskapsregionen som er beskrevet ovenfor, og inneholder flere av 

de landskapstrekkene som er nevnt. Tiltaket er foreslått lokalisert til øygruppen Uttian, som består 

av at stort antall øyer, holmer og skjær. Området har store områder med strandsoner, og 

terrenget ligger generelt lavt i landskapet. Disse lavtliggende øyene har store områder med myrer 

og kystlynghei. Myrene dominerer, men på tørrere steder er lyngen vanlig. Ellers er det noe 

trevegetasjon i søkkene i landskapet, samt grupper med innplantet bartrær. Området har store 

områder som er tilnærmet urørt av landskapsinngrep.  

 

Planområdet ligger like inntil nordsiden av fv. 451 ved brua over Ellingsundet (Dyrviksvaet), som 

forbinder Uttian med Fastfrøya (Dyrvik). Området ligger på øyene Ellingsøya og Litlsørøya. Mellom 

disse øyene ligger Litlellingsundet, som fylkesvegen krysser på en kort vegfylling. Vegfylling er det 

også over det litt bredere sundet mellom Litjsørøya og Uttian i vest. Strandsonen i området er 

preget av oppsprukket fjell: I buktene er det stedvis grus og sand. Bortsett fra fylkesvegen og en 

kraftlinje som starter der sjøkabelen kommer opp nord på Litjsørøya er planområdet lite berørt av 

landskapsinngrep. 

 

 

 

Figur 3: Planområdet sett mot vest fra brua over Ellingsundet 
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Figur 4: Samme motiv som fig. 3, men med annet utsnitt. 

 

 

 

 

 
Figur 5:  Planområdet på Ellingsøya og Litlsørøya sett fra Frøya næringspark i forgrunnen.  

 

2.3.1 Verdi av landskapsbildet – Sørøyan 

Av beskrivelsen ovenfor (3.1.2) framgår det at landskapskvalitetene i planområdet er typiske for 

landskapsregionen, og at området ikke inneholder landskapselementer eller delområder hvor 

landskapskvalitetene er av spesiell verdi. Disse øyene er likevel viktige landskapskomponenter i 

dette området fordi de danner en visuell landforbindelse over Dyrøysundet. Vi mener derfor at 

landskapsverdien i tiltaksområdet bør settes til middels +. 

 
Verdi:             Uten betydning          Noe         Liten          Middels          Stor          Svært stor 

 



 

Ramboll 

 

2.3.2 Detaljregulering 

 

2.3.2.1 Eksisterende planer 

I kommuneplanens arealdel er det aktuelle planområdet for Uttian næringsområde vist som grønt 

(Landbruk-Natur-Friluftsliv – LNF). Sør for fylkesveg 451 og like inntil planområdet er det imidlertid 

satt av et areal for framtidig industri (figur 6). Dette området er i dag uaktuelt for denne type 

arealbruk. Dette betyr at vi må vurdere landskapsvirkningen av reguleringsplanen uten å ta hensyn til 

allerede vedtatt – men ikke realisert - arealbruk.  

 

 

 
Figur 6: I kommunedelplanens arealdel er det på Sørøya avsatt et areal til industriområde sør 
for fv. 451 (lilla farge). Planområdet for den aktuelle reguleringsplanen er vist med blå oval. 

 

2.3.2.2 Uttian næringsområde. 

Forslaget til detaljreguleringen forutsetter at hele arealet som ligger nord for fylkesveg 451 - mellom 

Ellingsundet i øst og Uttian i vest – sprenges ned til kote 3 og at det planeres ut et område som er ca. 

80 meter bredt og mer enn 400 meter langt. Kaifronten i nord blir liggende ca. 20 meter lenger ut i 

sjøen enn der dagens strandlinje går lengst ut mot nord. Foruten nødvendige veganlegg og 

uteområder planlegges det oppført næringsbygg med inntil 12 meter mønehøgde. I dag ligger 

høyeste punkt på Ellingsholmen ca. 6 meter over havet. Dette er toppen av vegfyllingen ved 

brukaret. Mønehøgden på byggene blir altså ca. 10 meter høyere enn dette. Dagens landskap nord 

for brua blir borte og den smale vegfyllingen over sundet mot Uttian blir erstattet av en bred utfylling 

med vegkryss for adkomst til næringsområdet. Det vises til plankartet på figur 7 og enkle 

illustrasjoner fra terrengmodell, figur 8, 9 og 10. 
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Figur 7: Forslag til reguleringskart for Uttian næringsområde. 
 
 

 
Figur 8: Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra nordvest 

 

 
Figur 9: Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra fv. 451 og planlagt fylling i sundet mot 
Uttian. 

Ellingsholmen 

Litlsørøya 



 

Ramboll 

 

 

 
Figur 10: Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra Dyrøya.  

 

2.4 Reguleringsplanens påvirkning på områdets landskapsbildet. 

Nedenstående vurderinger er basert på en gjennomgang av foreliggende forslag til plankart, 

illustrasjoner og planbestemmelser.   

 

Tiltakene som omfattes av forslaget til reguleringsplan vil ha betydelig påvirkning på 

landskapsbildet ved Ellingsundet. Beliggenheten midt i dette landskapsrommet gjør at 

næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av omgivelsene. Spesielt iøynefallende vil 

den planlagte bebyggelsen bli. I stedet for dagens landskap med en ganske beskjeden fylkesveg 

som krysser en lav holme og små øyer, vil vi få et inngrep som gjør at dagens naturlandskap med 

brua og vegen fra flere standplasser enten vil bli helt vekk eller bli underordnet det nye tiltaket. 

Sett fra nord vil deler av brua bli skjult bak høg næringsbebyggelse.  

 

For landskapet i selve tiltaksområdet vil tapet av strandsonene og oppfyllingen i sundet mot Uttian 

være negativt. Litlellingsundet vil også bli borte.  

 

Nærvirkningen og halvnærvirkningen av tiltaket vil i hovedsak angå vegfarende langs fv. 451 og de 

nærmeste beboerne i Dyrvik og på Nesset.  

 

Fjernvirkning 

For områdene i den sørligste bebyggelsen i Dyrøy og områdene nord for Frøya næringspark vil en få 

en større avstand til tiltaket. Fra disse områdene vil det i hovedsak være næringsbyggene som vil gi 

negativ påvirkning på landskapsbildet.  

 

Påvirkning – oppsummering og konklusjon 

Når vi oppsummerer både nær- og fjernvirkningene samlet for dette tiltaket, mener vi at 

reguleringsplanen for Uttian næringsområde gir en påvirkning som forringer landskapet. 

 

Påvirkning:  

Ødelagt / sterkt forringet Forringet  Noe forringet Ubetydelig endring            Forbedret 
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2.4.1 Konsekvenser for landskapsbildet 

De samlede konsekvenser for landskapsbildet er en sammenstilling av landskapets vurderte verdi 

og påvirkningen som tiltaket medfører. Med de vurderte parametere for verdi (middels +) og 

påvirkning (forringet) vil vi få en konsekvens for landskapsbildet som er negativ for 

landskapsbildet ( - -)                        

                                                                                           
                                                              
               

2.4.2 Skadereduserende tiltak  

Med den lokalisering som dette prosjektet har er det vanskelig å se tiltak som vil kunne redusere de 

negative konsekvensene vesentlig. Dette kommer av at beliggenheten er meget krevende i dette 

landskapsrommet. En redusering av de foreslåtte høgder på bygningene vil bety noe, og det 

samme vil en bevisst nøytral fargesetting av bygningene gjøre. Ellers er det lite spillerom for andre 

tiltak som monner noe.  



Alternative lokasjoner for Skarsvaag Boats og Servicebrygga 

 

For vurderinger som gjøres av Frøya kommune av lokalisering av næringsareal, er det flere forhold som 

evalueres: 

1. Behov / ikke behov for sentrumsnær lokalisering 

2. Behov / ikke behov for sjønær lokalisering 

3. Varianter av disse 

For virksomheter som både Skarsvaag Boats og Servicebrygga, er behovet for delvis sentrumsnær 

lokalisering til stede. De har virksomheter, der det legges opp til utsalg, noe som gir en naturlig 

lokalisering på strekningen Flatval – Hellesvik. Behovet for lokalisering på Sistranda med utsalg anses 

ikke som det mest avgjørende. 

Spesielt for Skarsvaag Boats, er behovet knyttet til produksjon av båter. Flere leveranser skjer sjøveien, 

kunder kommer sjøveien, for reparasjon og vedlikehold av båter. Lokalisering med tilgang til sjøen er 

avgjørende for videre utvikling av virksomheten. Videre er lokaliseringen på Uttian «i leia» med tanke 

på effektiv tilgang for kundene. 

For Servicebrygga er det fremst Frøya Bryggeri sine planer som krever sjønær lokalisering. De er i behov 

av utvidelse av eksisterende linje og de planlegger også flere linjer/ flere produkter. I tilknytning til 

bryggerivirksomheten planlegges areal for kunder – innen- og utendørs, der muligheten for å komme 

dit sjøveien er et stort pluss. 

Det er vurdert flere alternative lokasjoner for etablering; 

Utvidelse av eksisterende: Ingen av interessentene har muligheter for utvidelse på eksisterende 

lokaliteter 

Nordhammarvika / N1: Tidlig i prosessen var utvidelse av Nordhammarvika en mulighet som ble 

vurdert. Det har vært prosesser rundt utvidelse i Nordhammarvika – N1 og N2 – tidligere, noe som 

også har møtt motstand fra naboer, som ledet til at kommunen la ned prosjektet. I senere tid har 

kommunen fokusert på område N1. Med de behov Skarsvaag Boats har, kreves gode havneforhold. På 

område N1 så man snart behov for molo, et kraftig fordyrende tiltak. Behovet for molo grunnet strøm- 

og vindforhold. Tidsaspektet ble også vurdert. 

Skarpneset: Frøya kommune har et ferdig regulert næringsområde på Skarpneset. Kommunen har 

vedtatt at det må en større aktør på banen innen man starter utvikling av området. Det er også 

rekkefølgekrav knyttet til etableringen av området, noe som gjør at tilgang til sjø ikke er tilstede på 

mange år. Område i sjø, med etablering av dypvannskai skal bl a for-belastes i flere år. 

Uttian: Området er egnet for etablering av et næringsområde. Det ligger forholdsvis sentralt, nær 

Sistranda, med tanke på kunder og tilgang til virksomhetene. Området ligger «i leia», noe som er 

positivt for interessentene, med tanke på tilgang fra sjø-siden. Det er gode naturlige havneforhold, der 

behov for bygging av molo ikke er til stede.  

 



Vurdering etter NML §12  
 

Det er gjennomført en vurdering av lokalisering for tre ulike næringsområder på Frøya. Disse 

områdene vises på kartet nedenfor. Dokumentet omtaler næringsområder for Uttian, 

Nordhammarvika nord og Skarpneset.  

 

Figur 1. Lokalisering av næringsområdene 

Valg av lokalisering skal skje etter en samlet vurdering av naturmangfold og økonomiske forhold og 

gi de beste samfunnsmessige resultater. Dette er i dette avsnittet gjort en vurdering av planområdet 

på Uttian i forhold til to andre alternative lokaliseringer av områder som er regulert til industriformål 

på Frøya. Diskusjonen er gjennomført fordi Fylkesmannen har grunn til å tro at tiltaket kan 

gjennomføres på en måte som er mindre skadelig for naturmangfoldet uten at dette kan gå 

nevneverdig på bekostning av tiltakets effektivitet og kostnadsramme. Best mulig lokalisering kan 

innebære at man velger den plassering som medfører minst negative konsekvenser for 

naturmangfold. I det følgende er Uttian, Nordhammarvika sør for Sistranda og Skarpneset sørvest 

for Skarsvåg presentert som alternative planområder.  

Skarpneset har størst konsekvens med middels negativ konsekvens på grunn av at ei naturbeitemark 

blir sterkt berørt. I tillegg blir kystlynghei berørt av utbygging. Viktig fauna og en skjellsandforekomst 

av stor verdi blir lite berørt.  

Uttian og Nordhammarvika har begge liten negativ samlet konsekvens for naturmangfold. Uttian har 

størst verdi (stor verdi), men blir lite berørt i forhold til skjellsandforekomster. Nordhammarvika har 

liten verdi for naturmangfold, men middels konsekvens. I forhold til eventuelle usikkerheter om 

hubro og fugl generelt kan bli berørt på Uttian av utbyggingen vil Nordhammarvika trolig medføre 

minst skade for naturmangfoldet ved utbygging. I tillegg blir fuktig kystlynghei, og kystmyr med 

redusert/liten verdi berørt på Uttian. 

 

  

Nordhammarvika 

Uttian 

Skarpneset 



Verdivurdering, omfang og konsekvens for Uttian 
 

 

Figur 2. Varslet plangrense ved oppstart av planarbeid, Uttian næringsområde 

Det ble gjennomført en konsekvensutredning for naturmiljø for planområdet sommeren 2019.  

Verdivurdering 

Flora og naturtyper 

Planområdet på land besto dominerende av torvtekt myr og fukthei av liten verdi på grunn av 

opprinnelig torvtaking. I sjøen-havbunn ble det avgrenset fire lokaliteter som ble verdivurdert. Dette 

var tre skjellsandlokaliteter og et gyteområde for torsk. Samlet sett vurderes verdiene for tema 

naturmangfold til å være svært stor. Dette på grunnlag av de tre skjellsandlokalitetene. 

Fauna 

Planområdet lå nært vei og bro og det var av liten verdi som hekke- eller leveområder for fugl. I 

sjøen nært planområdet var det flere registreringer av blant annet siland, ærfugl, storskarv, hegre og 

gråmåke.  

Omfang 

Omfanget for skjellsandforekomstene vil bli små. Skjellsandforekomstene ved Frøya er svært store 

og blir bare marginalt berørt av planområdet og tiltakene.  

Omfanget for faunen regnes som liten da nedbygging og utfylling i sjø foregår mot nord og berører i 

liten grad arealer der fugl er registrert.  

Konsekvens 

Det ble gjort en samlet vurdering av registrerte naturverdier og gitt tiltaket konsekvens liten negativ. 

  



Verdivurdering, omfang og konsekvens for Nordhammarvika 
 

 

Figur 3. Varslet plangrense ved oppstart planarbeid for Nordhammarvika nord 

Det ble gjennomført kartlegging av naturmiljø for arealet som planlegges som industriområde i mai 

2009. Registreringsområdet omfattet arealene langs sjøen mellom Nordhammarvika og Melkstaden 

langs østsida av Frøya – sør for Sistranda.  

Det ble ikke registrert prioriterte naturtyper innenfor selve planområdet slik det var avgrenset i 

planprogrammet. Det ble ikke registrert sjeldne eller rødlistede planter eller kryptogamer. En 

lavlandskilde av lokal verdi ble funnet like sør for planområdet. Når det gjelder naturtyper og flora 

synes det derfor å være snakk om små naturverdier i planområdet eller inntil planområdet. 

Det er noe større kvaliteter knyttet til fuglefaunaen i og inntil planområdet, med hekking av sjøfugl 

på Hammarbergskjæret og en liten måkekoloni rett sør for planområdet. De norske ansvarsartene 

bergirisk (som også er rødlistet som nær truet), rødstilk, svartbak og skjærpiplerke hekker trolig 

spredt i området. Det er imidlertid lite som skiller planområdet fra andre lyngheiområder ned mot 

strandområdene for øvrig på Frøya. Dette gjelder trolig langs Trøndelagskysten generelt. 

Med bakgrunn i det overnevnte vurderes konsekvensgraden til liten negativ for både flora og fauna. 

 

  



Verdivurdering, omfang og konsekvens for Skarpneset  
 

 

Figur 4. Planområde, Skarpneset ca. 70 daa 

 

I forbindelse med en reguleringsplan som tilrettelegger området for industri ble det gjennomført en 

konsekvensvurdering av reguleringsplanen i juni 2012. 

Verdivurdering 

Av naturtyper ble det avgrenset en naturbeitemark av lokal verdi og skjellsandforekomster av svært 

stor verdi innenfor planområdet 

Bortsett fra naturbeitemarka var floraen i området fattig lyngvegetasjon, og representerte ikke noen 

spesiell verdi med hensyn til biologisk mangfold.  

Når det gjelder faunaen er det registrert grågås i eller ved utbyggingsområdet, og det er mulig den 

bruker naturbeitemarka som beiteområde. Det er også registrert tjeld i området, men ev. 

hekkesteder er ukjent. En kjenner ellers ikke til at dette området har noen funksjon for vilt.  

 

Omfang 

Omfanget regnes til lite negativt for arealet med lyngvegetasjon.  

Omtrent halvparten av den registrerte naturbeitemarka vil bli ødelagt ved en utbygging slik den er 

planlagt. En må da regne med at beitingen vil opphøre på resten av beitemarksarealene. En 

eventuell utvidelse av tiltaksområdet vil trolig ødelegge resten av beitemarka. Omfanget er stort 

negativt. Skjellsandlokaliteten vil bare berøres marginalt ved en utfylling i sjøen. Omfanget regnes til 

lite negativt/ubetydelig.   

Omfanget for faunaen regnes som lite negativt.  



Konsekvens 
Samlet konsekvens for flora, fauna og prioriterte naturtyper er middels. 

Flora og vegetasjon  

Vegetasjonen vil selvsagt være permanent ødelagt på de bebygde og opparbeidede områdene. Med 

unntak av naturbeitemarken vil omfanget for verdifull natur bli lite negativt.  

Prioriterte naturtyper  

Omtrent halvparten av den registrerte naturbeitemarken vil bli permanent ødelagt. Trolig vil beiting 

av resterende beitemarksareal opphøre. Omfanget for denne regnes som stort negativt.  

En eventuell utfylling i sjø slik det er skissert vil bare få en marginal påvirkning på 

sandskjellokaliteten. Omfanget regnes som lite/intet for skjellsandlokaliteten. 

Fauna  

Omfanget for faunaen vil i stor grad være avhengig av hvilken industriaktivitet som ev etableres. En 

legger til grunn at det vil bli økt ferdsel og støy i området. En regner med at Skarpnesvatnet fortsatt 

vil kunne brukes som overvintringsområde for sangsvaner, da det ligger forholdsvis skjermet for det 

planlagte industriområdet. Ut over dette er det ikke registrert verdifulle forekomster av vilt i 

området, og en regner derfor omfanget for verdifulle naturverdier som lite negativt.  

 

 

Samlet verdi, omfang og konsekvens for Uttian, Skarpneset og Nordhammarvika 
 

Lokalitet Verdi Omfang  Konsekvens 

Uttian Stor lite Lite negativ 

Nordhammarvika Liten Middels negativ Lite negativ 

Skarpneset Middels Middels negativ Middels negativ 
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 Kort innledning ved Nils Karlsen 

 Presentasjon av plan-oppstart ved Christian Furuly 

 Spørsmål og innspill 

Flere spørsmål ble stilt og besvart. Spørsmålene berørte områder som: 
 

 Utsikt, både fra Uttian bru og fra grendene på andre siden av Ellingsundet 

 De økonomiske forutsetningene for utvikling av et relativt lite næringsområde 

 Hva skjer med bunnforhold i Madsvågen 

 Krav til uteområder i næringsområdet – ikke oppstillingsplass for containere 

 Alternative næringsareal i kommunen 

 Næringsareal i nærhet av boligområder 

 Uttian bru - tilstand 

I etterkant av møtet, har vi fått flere innspill fra deltakere og andre. De blir presentert i sin helhet 
(under), uten kommentarer. De er innspill som Rambøll tar med seg i videre prosess. 
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Frøya kommune 
 

1. Takk for flott møte i går.  Jeg er for dette prosjektet, men på grunn av bruens utforming med 

kun et kjørefelt og ingen gangvei mener jeg at man bør se på andre løsninger på fast Frøya. 

Som et minimum bør bruen få lysregulering, skilt med max belastning og gangvei 

2. Viser til Forvaltningslovens §17 og vil med dette be om at følgende utredes: 

 Strømmåling etterfulgt av -modellering i regi Åkerblå eller tilsvarende for å simulere 

endring i strømbildet som følge av fysiske tiltak. Det er en tydelig nord-sør 

strømretning i sundet, men jeg vil anta at det fysiske tiltaket vil ligge i en bakevje i 

strømbildet. Det kan føre til akkumulering av uønsket påvirkning i området. 

 Kartlegging og påvirkning av bentiske forhold i influenssonen til aktøren(e) (0-prøve 

MOM-C eller tilsvarende); herunder påvirkning av utslipp av kjemiske substanser til 

resipienten holdt opp mot strømmodelleringen etter fysiske tiltak. Jeg vil for øvrig tro 

at ut ifra tiltakets størrelse og at det er betydelig båttrafikk i området at kjemiske 

prøver av sedimentet vil uavhengig bli krevd av Fylkesmannen og dermed legge 

tiltaket også inn under forurensingsloven i tillegg havne- og farvannsloven og plan- og 

bygningsloven.  

 Viser videre til Vanndirektivet og kravet om at vannkilde ‘Sistrandsva’ – 

Vannforekomstid 0321000031-33-C skal ha tilstand ‘god’. Presisjonen på målingen er 

lav og informasjon mangler. Kjemisk tilstand i vannkilden er ukjent. Miljømål for for 

vannkilden er ‘god’ for økologisk og ‘god’ for kjemisk. Ber om at tilstand kartlegges og 

utslipp fra aktørene vurderes opp mot Vanndirektivet og dette kravet og miljømålet. 

 Viser til lakseregister.fylkesmannen.no for ‘Madsvågvassdraget’ Vassdragsnummer 

118.11Z som viser ‘redusert’ bestand av sjøørret. Populasjonen er allerede truet og 

redusert. Anmoder derfor om at tiltaket utredes for påvirkning av nærliggende 

‘redusert’ bestand ifm påvirkning av tiltaket under bygging herunder særskilt 

sprenging og tilføring av masse og tiltaket i drift herunder særlig kjemisk påvirkning. 

3. Mine meninger med dette området er: 

 Farleden under brua bør ikke berøres mtp seglingshøyde og bredde 

 Jeg synes det er litt merkelig at området blir utbygd før brua utbedres 

 Gang og sykkel vei Dyrvik-Hellesvik må på plass først 

 Jeg er positiv til en «liten»aktør på nordsiden av veien, men med gode føringer for 

støy,rot,byggehøyde osv.. 

 Det skulle ha vært krav til at eksisterende industriområder blir utnyttet fornuftig FØR 

man spretter et nytt. F.eks: det er ferdig laget området i Hamarvik havn ifbm 

området aqualine disponerer 

 Hverken det gamle frøya havbrukservice bygget eller aqualine driver med ting som 

trenger å være nært en så god havn 

4. Innspill 

 Frøya trenger mere industriareal skal vi utvikle oss videre og fortsatt ha vekst 
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 Det største og beste området med størst utviklings-potensiale ligger på sørsiden av 

veien. – Sats på det 

 Brua er problemet, bygg ny lavbru – fyll ut på begge sider og bygg en enkel bru høy 

nok for sharker. Går ingen rutebåter der lenger 

 Fylkeskommunen må jo bygge ny bru snart uansett eller bruke mye på vedlikehold, 

så sjekk hva ei ny lavbru vil koste og få til en 50/50 løsning med fylket 

 Hvis dagens bru skal stå så lenge bør gang og sykkelvei henges på siden av brua 

 Brua bør også bli lysregulert 

 Det bør være gang og sykkelvei med belysning fra Uttian-krysset og hele langstrekket 

til 60 skilt 

 Ikke ødelegg området det lille området med rot, men still krav til ryddighet – samle 

alt rot innomhus 

 Ett næringsområde i nærhet til boligområder kan også være positivt, for da kan 

ansatte gå eller sykle til jobb (miljø) 

 Legges næringsområdet langt unna, må alle bruke bil på Frøya for det går ingen buss 

5. Innspill 
 Strømningsforholdene må undersøkes. 

 Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen.  

 Det ønskes lysregulering på brua. 

 Næringsområder burde samles mer før vi tar hull på et nytt et.  

 Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye området vil 

ha.  

 Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, høyde og 

visuelle inntrykk. Bestemmelser om hvordan området skal se ut. Ved utfylling 

burde stein langs sjø stables. 

6. Innspill og spørsmål på næringsområde ved Uttian bru. Uttian næringsområde 

 I forhold til at Uttian bru er nedklassifisert, har den vektbegrensning? Kommer det 

skilting om at den tåler mindre enn før? Og er det forsvarlig med ennå mer belastning 

tatt i betraktning levetid og at den er nedklassifisert? Sett i lys av Knarrlagsund bro 

som er bygget i samme tidsperiode, som opplever nå omlasting av biler for å kunne 

kjøre over er dette noe som må tas i betraktning. 

 Det er til tider mye trafikk på brua, det er helt nødvendig at den må ha trafikklys og 

sikring for gående og syklende. 

 Og er det forsvarlig å sprenge ut masser rett inntil en brukonstruksjon som er såpass 

svekket?  

 Uttian Utviklings område har nå ett område rett ved Uttian bru, som heter 

Storbåtbukta, samt Reidar Furbergs område ved Sørøyan, der er det inntegnet ca 120 

boliger og hytter som medfører trafikk og også myke trafikanter som gående og 

syklende, samt barn i skolealder, hva er hensyntatt i forhold til dette? Da tenker jeg 
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på trafikksikring og sikring av ett næringsområde, gang og sykkelfelt må i så måte 

være ett krav til ett slikt industri område. 

 Det ser ut som på planen at det skal foregå ei utfylling uti sjøen fra Dyrviksundet 

Østre og mot Klauvaneset. 

 Er det hensyntatt at dette er en meget trafikkert og etablert skipslei, og da for båter i 

relativ stor størrelse ( oppdrettsbåter, større servicefartøy etc), en begrensning i 

leden vil  føre til stor fare i forhold til skipstrafikk da det i dag er mange båter som 

ikke kan passere hverandre i trangeste passasjen. En slik utfylling av fyllmasser og 

etablering av kai i forbindelse med det, er det godkjent av kystverket? Dette er ett 

tiltak som er til hinder for ferdsel i farvannet i og rundt farvannet , og seilingsrute 

forbi. Bygg inntil bru kar mot sjø må ikke skje da dette er viktig for visuell  navigering 

og evt. kommunikasjon for møtende trafikk. 

 Strømningsforhold, leien under og forbi Uttian bru har ett sterkt strømskifte av 

tidevann, hva er konsekvensene av å endre dette i forhold til omliggende områder 

f.eks marina i Madsvåg, sandoppbygging, endrede strømforhold etc.? Viss sundet 

bygges igjen vil det før til mere strøm mot marina på andre side. Det var antydet 

problemer med dette. 

 Det er i dag gyteområder for kysttorsk som er svært stedbunden og under press, er 

dette hensyntatt? Det er en fiskerik plass i området også for andre fiskearter. 

 Naturfauna, Gråhegren som er en fredet art, er tallrik akkurat i det området 

næringsområdet planlegges, hva er konsekvensene av å fjerne den fra sitt naturlige 

habitat? Blir natur hensyntatt? Det observeres også daglig havørn, grågås ( under 

sesong), ærfugl, oter, falk i spesielt området rundt der. Naturmangfold bør veie 

sterkt. 

 Det ble nevnt på møtet at det ikke er fyllmasser nok på området, så dette måtte taes 

fra kanskje andre side, det vil si der det er tatt ut litt masse på fra før av, betyr det at 

det såret av sprengt område blir da bare enda større og styggere? Og er dette 

innenfor å gjøre, da dette området ikke skulle åpnes?  

 Ett industri område medfører støy, og visuell forsøpling av områder, hva er 

hensyntatt her?  

 Hva er det lagt av føringer i forhold til byggestil? Med tanke på hva som skjedde på 

Siholmen Brannstasjon friskt i minne, legges det føringer at bygg skal utføres slik at 

de har en stil i forhold til kystnær skikk, som Frøya kommune har som krav når det 

gjelder oppføring av naust og brygger? 

 Uttian bru har vært ett stoppepunkt for å ta bilder, ikke få har dette som ett 

utsiktspunkt, hva er konsekvensen av forringelsen av den naturopplevelsen og idyllen 

i forhold til dette, Frøya har markedsført seg som en turistdestinasjon, mange turister 
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stopper faktisk på slike plasser for å ta bilder og opplevelser, ikke for å se kanskje 

ennå noen sandwich konstruksjoner og containere. 

 Det ble antydet en prislapp på dette området på 16-17 mill. Er dette noe som direkte 

legges på aktørene som er tiltenkt området?  

 Området som er på ca 16 mål, ett lite område, er det nødvendig å sprette ett slikt 

område med tanke på at Nordhammervik næringsområde kanskje skal utvides? Viser 

også til at Frøya kommune har kjøpt Skarpneset, samt det Frøya næringspark har 

kanskje ledig areal. Frøya kommune skulle mer samlet næring på større areal, enn å 

spre de rundt øya, 16-17 mill er mye brukt på lite areal. 

7. Innspill 

 Det er observert hubro i nærområdet til planlagt tiltak. Senest primo Mars 2019 – 

anmerker at slike observasjoner ikke blir registrert i artsobservasjoner.no grunnet 

faren for ‘fugle-turisme’. Gråhegre er en av hubroens primære byttedyr. 

Næringsparken vil komme i direkte konflikt med hegrekolonien. Ber om at 

virkningene for hubro kartlegges med fjerning av ‘mat-tilgang’ – det er lite 

virkningsfullt å verne reirplasser om hubro ikke har mattilgang. Det vil ha samme 

virkning – at hubroen forsvinner 

 

8. Innspill 

 I lys av prosessen som pågår med arealplan for grendene Dyrvik, Nesset, Uttian ber 

jeg om innsyn i hvilke løsninger Frøya Kommune jobber med for å fylle et eventuelt 

masseunderskudd ved utbygging av Uttian Næringspark. 

 Med tanke på broens begrensning på 8t og at en eventuell tilkjøring av masse med 

utgangspunkt i andre grender enn de omfattet av arealplansarbeidet dermed vil 

fordyre prosjektet betydelig ber jeg om innsyn i hvilke alternativer som utredes.  

 En eventuelt planlegging av masseuttak som berører grendene omtalt i arealplanen 

bør være tilgjengelig da de vil kunne påvirke dette arbeidet. 

 Jeg må derfor be om transparentet i prosessen. Å gjennomføre arealplansarbeid uten 

at momentet er medtatt vil være svært uheldig. 

 Jeg ønsker å få vite om vi kan forvente 3 eller 2 sår i landskapet i Ellingssundet; 

 Ekspropriasjon og videre nordlig utbygging av Nesset Næringspark. 
 Utbyggingen av Uttian Næringspark 
 Masseuttak i nærområdet? På Uttian for å unngå broproblematikk? 

 

9. Innspill 

Det blir et veldig lite industriområde, vil det være lønnsomt og hensiktsmessig å «ta hull» på et 
område som kan beskrives om en «indrefilet» på Frøya. Når man først har etablert industri i 
området vil det være enkelt å utvide området videre på andre siden av brua, er det en god 
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løsning, jeg er tvilsom til hvor løsningsorientert og langsiktig planen for uttian industriområde er. 
Og det virker totalt sett som en uøkonomisk løsning. I utgangspunktet er jeg svært positiv til 
industri, men det må inn i en helhetlig plan. Og koordineres med annen etablert industri. 
Jeg har en del punkter i tilfeldig rekkefølge som i hovedsak ble nevnt i møtet:  

 Du nevnte at andre siden av brua blir fjernet som aktuelt for industri, at det skal inn i 

arealplanen. Mulig jeg misforsto, men det ble nevnt noe slik, og dette bør inn i referatet. 

 Uttian er et flott område, og det lever rødlistet fuglearter der, Lirype er en av disse. Bør 

være med i en konsekvensutredning. Disse lever tett innpå, og muligens i det aktuelle 

området.  

 Det utøves friluftsliv i området, blant annet står det ofte fiskere under brua som fisker fra 

land. Det bør konsekvensutredes at dette får påvirkning for utøvelse av friluftsliv. 

 Konsekvensutredes og stilles krav til aktørene som etablerer seg, ifbm støy, stråling (f.eks. 

5G er omdiskutert hvis aktøren vil benytte dette), bruk av belysning, hvor høye bygninger 

blir det?  

 Konsekvensutredning for naturtypene, det er registrert skjellsand på havbunnen der. Men 

også et habitat for ørn etc. 

 Konsekvensutredning ved at det kan bli andre strømforhold ved uttianbrua etter at 

utfyllingen er utført. 

 Gyteplasser, kan de bli berørt ved endrede lysforhold, strømforhold, konsekvensutredes. 

 Hvordan stiller man seg til at passasjen ved brua blir snevret inn, tenker på større fartøy. 

Ikke bare dagens bruk av passasjen, men også fremtidig. 

 Brua i seg selv er en svakhet for det nye industriområdet. Det er kostbart å ruste opp 

denne. 

 All den økte trafikken, hele veien fra miljøgata på sistranda, strekning med og uten veilys, 

med og uten god nok sikring for myke trafikanter.  

 Hva gjør man når dette lille industriområdet (verdens minste industriområde på 15 dekar) 

er fullt? Vil man uansett påstarte planleggingen av et nytt industriområde? Er det litt 

korttenkt å ha et så lite industriområde der aktørene ikke har mulighet til å utvide 

virksomheten pga. lokalitetenes beskrankninger. 

 Kommunen bør uansett ha næringstomter i beredskap, dette for nye aktører som vil slå 

seg ned på Frøya.  

 Se på Hitra og det nye området på Jøsnøya på Hitra. Her får de et område hvor all industri 

er samlet, i tillegg er det et trafikalt knutepunt, og det forstyrrer ikke boliger. Frøya får et 

fragmentert industrielt bilde der lokalitetene er spredd på 5 industriområder. Er det 

ønskelig, det kreves mye infrastruktur og unødvendig med kostnad til vedlikehold. Virker 

som man i denne saken tar det enkleste og billigste alternativet. 

 
10. Innspill 
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 Som en berørt part i forbindelse med tenkt industriområde på Ellingsholmene på Uttian 

så vil jeg si at jeg er sterkt imot å etablere et industriområde i innfallsporten til Uttian! 

 Vi har allerede i dag ett industriområde her på Uttian som ligger på Hestøya og som har 

etablerte bedrifter som Lerøy Midt, Bryggeriet Frøya, Espen Nilsen AS, Reppe VVS, 

Frøyaringen og Aqualine. 

 Hestøya har et stort potensiale for videre utvikling da det ikke er hverken hus eller hytter 

der. 

 En utvikling av Hestøya vil ikke bli til sjenanse for noen slik som et eventuelt 

industriområde på Ellingsholmene vil bli. 

 En videre utvikling av Hestøya som industriområde vil være med på å gi en boost til de 

bedriftene som allerede er etablert der samt at man får samlet bedriftene på et sted i 

stedet for å spre de rundt omkring samt ødelegge fin natur pga av dårlig planlegging.   

11. Innspill 

 I forbindelse med planlegging av industriområde på Uttian krever jeg at det blir tatt hensyn 

til gang vei over Uttibrua.Uttian er et fantastisk turområde som brukes mye av oss som bor 

i nærområde.Med det rike fuglelivet så er det rekreasjon å bevege seg til fots der.Slik det 

er i dag så kan man til nød komme seg over til fots,men med økt trafikk blir dette umulig.Jeg 

foreslår at det blir laget gangveiforbindelse fra gammelveien(til Madsvågen) og opp til brua 

og videre ettermontering av gangvei over brua.Jeg kan ikke skjønne at det er tillatt å 

opparbeide et industriområde uten godkjent gang og sykkelvei. 

12. Innspill 

 Kommunen arrangerte et orienteringsmøte ang.Industriområde på Uttian i forrige uke.Der 

ble siste punktet på agendaen som omhandlet "Naturkonsekvenser" oversett eller ikke 

omtalt,pga at møte ble avsluttet.Jeg undrer på om Kommunen har vurdert 

miljøkonsekvenser som feks.Inngrep i terrenget pga.av utfylling av området,det rike 

fuglelivet,mangfoldet i sjøen i Ellingsundet,Madsvågen og rundt Sørøya,hensynet til hytte 

og boligfeltet som naboer og det fine turområdet.Jeg forventer at Miljøavdelinga i Frøya 

Kommune har utarbeidet en rapport på dette og at allmenheten får kjennskap til den. 

13. Innspill - forslag til verneplan for Ellingsundet 

 
 
 
 
 



 
 

Detaljreguleringsplan – Uttian næringsområde (5014201803) 

Merknadsbehandling etter varsel om oppstart 

Det er innkommet 11 høringsuttalelser. 

Her er innspillene delt i: 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak mv. (6 stk) 

B. Utbyggingsinteresser og enkeltpersoner (4 stk) 

C. Lag og foreninger mv. (1 stk) 

Hovedinnholdet samt hvordan det er håndtert i planforslaget, framgår av følgende tabell: 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak mv. (6 stk)  

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Statens vegvesen 
(12.03.2019) 

Eiendommene er tilknyttet fv. 714 med fv. 6476, som blant annet består av 
en bru i dårlig forfatning. Det er ikke planer om å skifte ut brua, eller å 

drive vedlikehold utover det nødvendige. 

Fv. 6476 er en smal veg, hvor det or i dag ikke finnes et trafikksikkert 

tilbud for myke trafikanter. Brua har ett kjørefelt, og møteplass midt på. På 
grunn av bruas kurvatur, kan man ikke se om det kommer bil imot før man 

faktisk er midt på brua.   

Staten vegvesen og Trøndelag fylkeskommune som vegeier har tidligere 
vært i dialog med Frøya kommune vedrørende Uttian bru og det å legge til 

rette for økt trafikk på fv. 6476. I møtet konkluderte vi med at en 

utbygging på dette arealet kan være akseptabels, da det ikke vil generere 
store mengder trafikk. Det er allikevel ønskelig at det settes av areal til et 

fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter. 

Tas til orientering.  
 

 

 

 
 

 

Det er avsatt byggegrense mot veg på 10 
meter. 



 
Ut fra oppstartsvarselet mener vi planområdet ser noe lite ut med tanke på 
å regulere adkomstveg med siktsoner fra fv. 6476. Vi mener derfor 

planområdet må utvides noe mot øst. Videre ønsker vi at det i det videre 

planarbeid jobbes med en byggegrense mot fv. 6476 som skal være 
minimum 10 meter. Vi minner om at byggegrensen iht. Veglova §30 også 

omfatter parkering, opplag og andre store innretninger. Dette må det derfor 

settes av areal til andre steder innenfor planområdet. 

Planområdet økes for å få plass til siktsoner.  
 

Byggegrense settes til ti meter og det settes en 

bestemmelse på dette. 

NVE (19.03.2019) Generelle innspill.  
Det er viktig å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. På 

reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 

utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Det utformes en geoteknisk rapport  

Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan 

utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at 

reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er 

godt nok ivaretatt i planen. 

Tas til orientering 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er 

avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har 

konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Tas til orientering 

Trøndelag fylkeskommune 

(16.03.2019) 

I gjeldende kommuneplan (arealdelen) er landarealet avsatt til LNF-

formål- I forslag til ny kommuneplan som er sendt på høring med fris 

12.04.2019, inngår planområdet i et større område for næring (200 daa) der 
Trøndelag fylkeskommune har signalisert en innsigelse pga. kapasiteten på 

Uttianbrua.  

 
Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune som vegeier har tidligere 

vært i dialog med Frøya kommune vedrørende Uttian bru og det å legge til 

rette for økt trafikk på fv. 6476. I møtet konkluderte vi med at en 
utbygging på dette arealet (på nordsiden av brua) kan være akseptabelt, da 

det vil generere en begrenset mengde trafikk. 

Tas til orientering 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner på landsiden (det vises til den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven). 

Bestemmelsene om dette i planen.  



 
Planarbeidet forutsetter utfylling i sjø, vi har oversendt varsel om oppstart 
til NTNU Vitenskapsmuseet v/Seksjon for arkeologi og kulturhistorie som 

skal vurdere om planen kan komme i konflikt med undersjøiske 

kulturminner. 

Tas til orientering.  

Trønderenergi (01.04.2019) Opplyser om at det gåre en 22 kV høyspentlinje innenfor planområdet. 

Denne må hensyntas i prosjektering og gjennomføring. 

Det må gjøres tilpasninger i planen ifht. dette. 

Kystverket (12.04.2019) Reguleringen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

Reguleringen er også bundet til å følge kommuneplanens arealdel. 

Tas til orientering  

Kystverket ønsker å informere om Lov om havner og farvann a 

01.01.2010. Loven medfører en endring i kommunenes forvaltningsansvar 
og myndighet innenfor egne sjøområder jf. 7 og 9 i ny lov. Tiltak og 

etableringer i eller i nærheten av sjø, krever egne tillatelser etter havne- og 

farvannsloven § 27. 

Tas til orientering 

Det må hensyntas trygge og farbare sjøareal.  
Kystverkets eget planleggingsverktøy og karttjeneste foreslås benyttet. 

Tas til orientering 

ROS - Vurderinger omkring samfunnssikkerhet og forurensningsfare 

knyttet til ulykker/uhell i de tilstøtende sjøområdene og hva de påregnelige 

konsekvensene for næringsinteresser, samfunn og natur må gjennomføres. 

Dette blir vurdert i ROS-analysen.  

Det bør settes krav i bestemmelsene, slik at naturpåvirkninger ikke er et 

kritisk moment i anleggenes levetid. 

Det settes krav i bestemmelsene om at faste 

konstruksjoner kan bygges på minimum kote 
+ 3 

Fylkesmannen i Trøndelag 

(05.03.2019) 

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen er 

under revisjon, og behovet for og lokaliseringen av nye næringsareal er av 
de temaene som vurderes i kommuneplanen. Oppstart av 

reguleringsarbeidet bør utsettes til lokaliseringen av nye næringsareal er 

fastsatt i kommuneplanen. 

KPA vil bli vedtatt før reguleringsplanen 



 
Etableringen av et næringsområde som foreslått vil medføre utfylling i sjø 
og store inngrep i landskapet. Det er viktig at slik virksomhet i hovedsak 

skal styres til de arealene som er satt av til formålet i overordnet plan. I det 

videre planarbeidet må det gis en vurdering av alternativ lokalisering av 
næringsområdet, jf. Vurderingene i kommuneplanens arealdel. 

Reguleringsplanen følger overordnet plan 

Det er viktig at det søkes løsninger som reduserer behovet for utfylling i 

sjø, og at det gjøres landskapsmessige tilpasninger for å redusere 

virkningene av inngrepene. 

Det vil bli gjort landskapsmessige vurderinger 

som følger planen 

Sjøområdene ved Ellingsholmene er registrerte som lokaliteter med 

skjellsand. Dette må vurderes nærmere. 

KU naturmangfold har vurdert dette. 

Skjellsandforekomstene vil i liten grad bli 
berørt av tiltaket. 

Av erfaring ser vi at slike næringsareal ved sjøen kan medføre 
støyproblemer for nærliggende bebyggelse på den andre sida av fjorden. 

Det må gjennomføres støyvurderinger. 

Det er gjennomført en støyvurdering som 
viser at ingen boliger ligger innenfor gul 

støysone. 

Når planen kommer på høring, må det fremkomme vurderinger knyttet til 

folkehelsa. 

Folkehelse vurderes i planbeskrivelsen 

Det anbefales at det stilles krav i rekkefølgebestemmelsene at ROS-

analysen revideres når det kommer på plass hvilken/hvilke bedrifter som 

vil etablere seg på området. 

Tas til orientering  

Området kan potensielt bli berørt av stormflo og havnivåstigning, og det er 

viktig å vurdere konsekvensen av dette og eventuelt avbøtende tiltak. Det 
må dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller 

vesentlig ulempe som følge naturforhold. Videre ligger planområdet under 

marin grense og det må vises aktsomhet for usikker grunn. Dette gjelder 
utenfor de kartlagte kvikkleiresonene, og spesielt ved utfylling i sjø. 

Det settes krav i bestemmelsene om at faste 

konstruksjoner kan bygges på minimum kote 
+ 3.  

 

 

 



 
B. Utbyggingsinteresser og enkeltpersoner 

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Paul Ingar Udtian Sterkt imot å etablere et industriområde i innfallsporten til Uttian. Det er 

allerede et industriområde på Hestøya på Uttian som har etablerte bedrifter 
som Lerøy Midt, Bryggeriet Frøya, Espen Nilsen AS. Reppe VVS, 

Frøyaringen og Aqualine.  

Hestøya har stort potensiale for videre utvikling da det ikke er hverken hus 
ellet hytter der. 

Tas til orientering  

Erik Bårdseng, 19.03.19 Uttian bru bør få lysregulering, skilt med maksimal belastning og gangvei Er ikke en del av planområdet  

Lars A Vavik, 19.03.19 Viser til forvaltningslovens §17 og vil med dette be om at følgende 

utredes: 
 

Strømmåling etterfulgt av modellering i regi Åkerblå eller tilsvarende for å 

simulere endring i strømbildet som følge av fysiske tiltak. Det er en tydelig 

nord-sør strømretning i sundet, men jeg vil anta at det fysiske tiltaket vil 
ligge i en bakevje i strømbildet. Det kan føre til akkumulering av uønsket 

påvirkning i området. 

Det vurderes om det er nødvendig med 

strømmålinger i dialog med Fylkesmannen. 

Kartlegging og påvirkning av bentiske forhold i influenssonen til 
aktøren(e= (0-prøve MOM.C eller tilsvarende); herunder påvirkning av 

utslipp av kjemiske substanser til resipienten holdt opp mot 

strømmodelleringen etter fysiske tiltak. Jeg vil for øvrig tro at ut i fra 

tiltakets størrelse og at det er betydelig båttrafikk i området at kjemiske 
prøver av sedimentet vil uavhengig bli krevd av Fylkesmannen og dermed 

legge tiltaket også inn under forurensningsloven i tillegg havne- og 

farvannsloven og PBL. 

Det gjennomføres en søknad om tillatelse til 
utfylling i sjø. Det blir gjennomført 

undersøkelser og en rapport beskriver de 

relevante utfordringene. 

Viser videre til Vanndirektivet og kravet om at vannkilde «SIstrandsva» - 

Vannforekomstid 0321000031-33-C skal ha tilstand «god». Presisjonen på 

målingen er lav og informasjon mangler. Kjemisk tilstand i vannkilden er 

ukjent. Miljømål for vannkilden er «god» for økologis og «god for 

Iht. «Vannforskriften paragraf 4: Miljømål for 

overflatevann: Tilstanden i overflatevann skal 

beskyttes mot forringelse, forbedres og 

gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god 



 
kjemisk. Ber om at tilstand kartlegges og utslipp fra aktørene vuderes opp 
mot Vanndirektivet og dette kravet og miljømålet. 

økologisk og god kjemisk tilstand.» 
Vannforekomstene som berøres ved dette 

tiltaket er ikke klassifisert iht veileder 

02:2018 
Vi vurderer det som ikke nødvendig å utføre 

slike undersøkelser i dette stadiet i prosessen. 

Dette vil være opp til FM å vurdere på et 

senere tidspunkt (for eksempel kan det 
komme krav til industriene i framtiden). 

Viser til lakseregister.fylkesmannen.no for «Madsvågvassdraget» 

Vassdragsnummer 118.11z som viser «redusert» bestand av sjøørret. 
Populasjonen er allerede truet og redusert. Anmoder derfor om at tiltaket 

utredes for påvirkning av nærliggende «redusert» bestand ifm. Påvirkning 

av tiltaket under bygging herunder særskilt sprengning og tilføring av 

masse og tiltaket i drift herunder særlig kjemisk påvirkning. 

Madsvågvassdraget (ligger sørvest for 

området) kan berøres av tiltaket. 
Det vil være opp til FM å avgjøre om det er 

nødvendig med forundersøkelser og 

etterundersøkelser. 

Lars Vavik, 30.03.19 Forslag til verneplan for Ellingsundet.  

Strømmen bidrar til et svært nærings- og oksygenrikt miljø med stor 

artsrikdom, der artene lever tettere enn noen andre steder langs fast-Frøya.  
Det ønskes en verneplan for Ellingsundet og Ellingsholmen for å ta vare på 

et marint naturområde som kan tjene som referanseområde for forskning 

og overvåking. 

Tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 

 



 
C. Lag og foreninger  

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Nesset Grendalag  Utbygging av næringsarealer på Uttian vil generere trafikk inn i en svært 

trafikalt utfordrende strekning av fylkesvei 714 mellom gangveiens slutt 
på Dyrvik til krysset i bunn av Hellesvik-bakken.  

Dersom man ser hvordan sektormyndighet Statens Vegvesen opptrer i de 

tilfeller hvor de er bedt om å uttale seg i ulike byggesaker ser ikke 
Grendalaget at etablering av næringsområder så tett på strekningen kan 

behandles annerledes enn boligsaker så lenge nødvendig infrastruktur ikke 

er på plass for å sikre gående og syklende trafikanter.  

Grendalaget trekker fram tre saker. Hvor Statens vegvesen ikke flere 
avkjørsler på strekningen, siden de ikke ønsker gang- og sykkeltrafikk på 

langs og på tvers av fylkesvegen og flere avkjørsler som hindrer 

gjennomgangstrafikken. 

Statens vegvesen ønsker at gjennomgangs-

trafikken skal prioriteres på strekningen. I alle 
tilfellene som nevnes i innspillet er det 

søknader om avkjørsel til bolig eller 

oppføring av bolig. Det er større krav om at 
det er gode gang- og sykkelløsninger for 

boligeiendommer enn det er til 

næringstomter.  Regulerings-planforslaget 

gjør at gjennomgangs-trafikken øker noe, men 
det blir ikke flere avkjørsler på strekningen. 

 

Innspill fra folkemøte 18.03.2019 

Innspill Kommentar/behandling i planen 

Farleden under brua bør ikke berøres mtp seglingshøyde og bredde  

Brua bør utbedres før området utvikles  

Gang og sykkel vei Dyrvik-Hellesvik må på plass først  

Strømningsforholdene må undersøkes. Det vurderes om det er nødvendig med 

strømmålinger i dialog med Fylkesmannen. 



 
Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen.  

Det ønskes lysregulering på brua.  

Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye 

området vil ha.  

Dette er beskrevet i planbeskrivelsen.  

Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, 

høyde og visuelle inntrykk. Ved utfylling burde stein langs sjø stables. 

 

I forhold til at Uttian bru er nedklassifisert, har den vektbegrensning? 
Kommer det skilting om at den tåler mindre enn før? Og er det forsvarlig 

med ennå mer belastning tatt i betraktning levetid og at den er 

nedklassifisert? Sett i lys av Knarrlagsund bro som er bygget i samme 
tidsperiode, som opplever nå omlasting av biler for å kunne kjøre over er 

dette noe som må tas i betraktning. 

Nei, det blir den ikke. Se rapport Uttibrua 
som vedlegg til plandokumentene 

Er det forsvarlig å sprenge ut masser rett inntil en brukonstruksjon som er 

såpass svekket? 

Brukonstruksjonen har skader som fører til 

armeringskorrosjon som vil bli verre over tid. 
Sprengning vil i liten grad påvirke dette. 

Uttian Utviklings område har nå ett område rett ved Uttian bru, som heter 
Storbåtbukta, samt Reidar Furbergs område ved Sørøyan, der er det 

inntegnet ca 120 boliger og hytter som medfører trafikk og også myke 

trafikanter som gående og syklende, samt barn i skolealder, hva er 
hensyntatt i forhold til dette? Da tenker jeg på trafikksikring og sikring av 

ett næringsområde, gang og sykkelfelt må i så måte være ett krav til ett slik 

industri område. 

 

Dette blir ivaretatt i reguleringsplan og 
vurdert av sektormyndighetene. Ved utvidelse 

av boligområder, blir det fremstilt krav fra 

sektormyndighetene. 
 



 
Det ser ut som på planen at det skal foregå ei utfylling uti sjøen fra 
Dyrviksundet Østre og mot Klauvaneset. 

Er det hensyntatt at dette er en meget trafikkert og etablert skipslei, og da 

for båter i relativ stor størrelse. 

Det hensyntas og tilpasses i planarbeidet. 

Strømningsforhold, leien under og forbi Uttian bru har ett sterkt 

strømskifte av tidevann, hva er konsekvensene av å endre dette i forhold til 

omliggende områder f.eks marina i Madsvåg, sandoppbygging, endrede 

strømforhold etc.? Viss sundet bygges igjen vil det før til mere strøm mot 
marina på andre side. Det var antydet problemer med dette. 

Det vurderes om det er nødvendig med 

strømmålinger i dialog med Fylkesmannen. 

Det er i dag gyteområder for kysttorsk som er svært stedbunden og under 

press, er dette hensyntatt? Det er en fiskerik plass i området også for andre 
fiskearter. 

Naturfauna, Gråhegren som er en fredet art, er tallrik akkurat i det området 

næringsområdet planlegges, hva er konsekvensene av å fjerne den fra sitt 

naturlige habitat? Blir natur hensyntatt? Det observeres også daglig 
havørn, grågås ( under sesong), ærfugl, oter, falk i spesielt området rundt 

der. Naturmangfold bør veie sterkt. 

Det er gjennomført en KU av Naturmangfold. 

Punktene som nevnes blir i liten grad berørt 
av tiltaket. 

Det ble nevnt på møtet at det ikke er fyllmasser nok på området, så dette 

måtte taes fra kanskje andre side, det vil si der det er tatt ut litt masse på 
fra før av, betyr det at det såret av sprengt område blir da bare enda større 

og styggere? Og er dette innenfor å gjøre, da dette området ikke skulle 

åpnes? 

Dette er IKKE planlagt. Masse skal hentes fra 

andre områder 
 

Ett industriområde medfører støy, og visuell forsøpling av områder, hva er 

hensyntatt her? 

Det settes bestemmelser om arkitektonisk 

utrykk i forhold til fasade, høyde og visuelle 

inntrykk. 

Hva er det lagt av føringer i forhold til byggestil? Med tanke på hva som 

skjedde på Siholmen Brannstasjon friskt i minne, legges det føringer at 

bygg skal utføres slik at de har en stil i forhold til kystnær skikk, som 
Frøya kommune har som krav når det gjelder oppføring av naust og 

brygger? 

 



 
Uttian bru har vært ett stoppepunkt for å ta bilder, ikke få har dette som ett 
utsiktspunkt, hva er konsekvensen av forringelsen av den naturopplevelsen 

og idyllen i forhold til dette, Frøya har markedsført seg som en 

turistdestinasjon, mange turister stopper faktisk på slike plasser for å ta 
bilder og opplevelser, ikke for å se kanskje ennå noen sandwich 

konstruksjoner og containere. 

Det gjennomføres en landskapsvurdering som 
følger planforslaget.   

Det ble antydet en prislapp på dette området på 16-17 mill. Er dette noe 

som direkte legges på aktørene som er tiltenkt området? 

Frøya kommune arbeider etter 

selvkostprinsippet. Kostnader for 
opparbeidelse av næringsarealer skal betales 

av leietaker/ kjøper av arealet. 

 

Området som er på ca 16 mål, ett lite område, er det nødvendig å sprette 

ett slikt område med tanke på at Nordhammervik næringsområde kanskje 

skal utvides? Viser også til at Frøya kommune har kjøpt Skarpneset, samt 

det Frøya næringspark har kanskje ledig areal. Frøya kommune skulle mer 
samlet næring på større areal, enn å spre de rundt øya, 16-17 mill er mye 

brukt på lite areal. 

Behovene for næringsareal er større en det 

planlagte arealet på Uttian. Behovene er også 

ulike. Noen har behov for næringsareal på 

land, noen sjø-nære areal, noen sentrumsnære 
areal, eller en kombinasjon av dette 

 

Det er observert hubro i nærområdet til planlagt tiltak. Senest primo Mars 

2019 – anmerker at slike observasjoner ikke blir registrert i 
artsobservasjoner.no grunnet faren for ‘fugle-turisme’. Gråhegre er en av 

hubroens primære byttedyr. Næringsparken vil komme i direkte konflikt 

med hegrekolonien. Ber om at virkningene for hubro kartlegges med 
fjerning av ‘mat-tilgang’ – det er lite virkningsfullt å verne reirplasser om 

hubro ikke har mattilgang. Det vil ha samme virkning – at hubroen 

forsvinner 

Det er gjennomført en KU av Naturmangfold. 

Punktene som nevnes blir i liten grad berørt 
av tiltaket. 

Med tanke på broens begrensning på 8t og at en eventuell tilkjøring av 
masse med utgangspunkt i andre grender enn de omfattet av 

arealplansarbeidet dermed vil fordyre prosjektet betydelig ber jeg om 

innsyn i hvilke alternativer som utredes 

Ingen begrensning på 8 tonn. Brua er 
klassifisert til 50 tonn. 

En eventuelt planlegging av masseuttak som berører grendene omtalt i 

arealplanen bør være tilgjengelig da de vil kunne påvirke dette arbeidet. 

 



 
Uttian er et flott område, og det lever rødlistet fuglearter der, Lirype er en 
av disse. Bør være med i en konsekvensutredning. Disse lever tett innpå, 

og muligens i det aktuelle området. 

Det er ikke registrert rødlistede arter ifølge 
KU naturmangfold. Se rapport som følger 

planforslaget. 

Det utøves friluftsliv i området, blant annet står det ofte fiskere under brua 

som fisker fra land. Det bør konsekvensutredes at dette får påvirkning for 

utøvelse av friluftsliv. 
Konsekvensutredes og stilles krav til aktørene som etablerer seg, ifbm 

støy, stråling (f.eks. 5G er omdiskutert hvis aktøren vil benytte dette), bruk 

av belysning, hvor høye bygninger blir det?  

Konsekvensutredning for naturtypene, det er registrert skjellsand på 
havbunnen der. Men også et habitat for ørn etc. 

Konsekvensutredning ved at det kan bli andre strømforhold ved uttianbrua 

etter at utfyllingen er utført. 
Gyteplasser, kan de bli berørt ved endrede lysforhold, strømforhold, 

konsekvensutredes. 

 

Kommunen har valgt at det kun er 

Naturmangfold som konsekvensutredes. 

Denne følger planforslaget.  Inngrepet anses 
ikke som stort nok til i innebære en KU av 

friluftsliv. 

Hvordan stiller man seg til at passasjen ved brua blir snevret inn, tenker på 
større fartøy. Ikke bare dagens bruk av passasjen, men også fremtidig. 

Passasjen skal i liten grad snevres inn. 

Hva gjør man når dette lille industriområdet (verdens minste 

industriområde på 15 dekar) er fullt? Vil man uansett påstarte 

planleggingen av et nytt industriområde? Er det litt korttenkt å ha et så lite 
industriområde der aktørene ikke har mulighet til å utvide virksomheten 

pga. lokalitetenes beskrankninger. 

Kommunen bør uansett ha næringstomter i beredskap, dette for nye aktører 

som vil slå seg ned på Frøya.  
Se på Hitra og det nye området på Jøsnøya på Hitra. Her får de et område 

hvor all industri er samlet, i tillegg er det et trafikalt knutepunt, og det 

forstyrrer ikke boliger. Frøya får et fragmentert industrielt bilde der 
lokalitetene er spredd på 5 industriområder. Er det ønskelig, det kreves 

mye infrastruktur og unødvendig med kostnad til vedlikehold. Virker som 

man i denne saken tar det enkleste og billigste alternativet. 

Behovene for næringsareal er større en det 

planlagte arealet på Uttian. Behovene er også 

ulike. Noen har behov for næringsareal på 
land, noen sjø-nære areal, noen sentrumsnære 

areal, eller en kombinasjon av dette 

 

Se kommentaren om forskjellige behov 
 



 
Som en berørt part i forbindelse med tenkt industriområde på 
Ellingsholmene på Uttian så vil jeg si at jeg er sterkt imot å etablere et 

industriområde i innfallsporten til Uttian! 

I forbindelse med planlegging av industriområde på Uttian krever jeg at 
det blir tatt hensyn til gang vei over Uttibrua. Uttian er et fantastisk 

turområde som brukes mye av oss som bor i nærområde.Med det rike 

fuglelivet så er det rekreasjon å bevege seg til fots der.Slik det er i dag så 

kan man til nød komme seg over til fots,men med økt trafikk blir dette 
umulig.Jeg foreslår at det blir laget gangveiforbindelse fra gammelveien(til 

Madsvågen) og opp til brua og videre ettermontering av gangvei over 

brua.Jeg kan ikke skjønne at det er tillatt å opparbeide et industriområde 
uten godkjent gang og sykkelvei. 

 

 

"Naturkonsekvenser" oversett eller ikke omtalt,pga at møte ble avsluttet. 

Jeg undrer på om Kommunen har vurdert miljøkonsekvenser som 
feks.Inngrep i terrenget pga. utfylling av området, det rike fuglelivet, 

mangfoldet i sjøen i Ellingsundet,Madsvågen og rundt Sørøya,hensynet til 

hytte og boligfeltet som naboer og det fine turområdet. Jeg forventer at 
Miljøavdelinga i Frøya Kommune har utarbeidet en rapport på dette og at 

allmenheten får kjennskap til den. 

 

KU naturmangfold følger planforslaget. 

 



Hvem Innspill Rådmannens 
kommentar 

Følger for planen 

Statens 
vegvesen, 
02.07.2019  

Det bør settes av areal til et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke 
trafikanter langs planområdet. 
 

 Det reguleres gang- og sykkelveg i 
planområdet. 
 

Adkomstveg bør flyttes slik at den ikke etableres i strid med inntegnet 
byggegrense. Alternativt må det lages en bestemmelse som sier at 
adkomstvegen skal flyttes for eiers bekostning ved behov  for utvidelse av 
fylkesvegen eller etablering av trafikksikkert tilbud til myke trafikanter. 

 Adkomstveg justeres så den ligger 
utenfor byggegrense på 10 meter 
fra senterlinje veg. 

Trøndelag 
fylkeskommune, 
03.07.19 

Området er begrenset og har få eller ingen utvidelsesmuligheter. 
Landskapsbildet blir vesentlig endret som følge av at området i sjø fylles ut 
og det etableres næringsbebyggelse på området. Slik sett bør en vurdere om 
det er andre områder som er bedre egnet for en slik etablering.  

Frøya kommune har 
begrenset med 
næringsareal til-
gjengelig. 
Utfordringen er at 
noen har sentrums-
nære behov, andre 
sjø-nære, eller begge 
deler. Andre har ikke 
samme behov. Vi må 
ha areal som dekker 
alle behov 

 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 
automatisk fredete kulturminner på landsiden (det vises til den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven).  

Tas til orientering Bestemmelse om dette i planen 

En utbygging på dette arealet (på nordsiden av brua) kan være akseptabelt, 
da det vil generere en begrenset mengde trafikk. 

Tas til orientering  

Kystverket, 
12.04.19 

Vi ser av planforslaget og avgrensningen av reguleringsområdet, at dette 
ikke har noen særlig virkning på statlige anlegg eller installasjoner, men at 
det har en viss virkning på Kystverkets forvaltningsmessige ansvars- og 
influensområde. 

Tas til orientering  

Vi kan ikke se at forslaget til arealbruk er konfliktskapende i forhold til vårt 
faglige virke- og interessefelt, som i hovedsak er sjøområdene med 
tilgrensende landareal. Vi ser heller ikke at reguleringen fører med seg noen 
upåregnelige eller negative konsekvenser i det interesseområdet som 
Kystverket er satt til å ivareta. 

Tas til orientering  

Vi oppfatter med dette planframlegget å være gjennomførbart med den 
arealprioritering, tiltaksrekkefølge og vedtekter som det legges opp til i 
forslaget. 

Tas til orientering  



Vi ønsker nok en gang å minne om at det for tiltak i sjø kreves særlig 
tillatelse etter havne- og farvannsloven, herunder etablering 
massedeponeringer i sjø. Det vil kunne stilles særkrav til undersøkelser i 
forbindelse med gjennomføring av tiltaket. Søknader i sjøområdet vil etter 
det vi kan se av den forvaltningsmessige arealinndelingen, trolig behandles 
og godkjennes av kommunen. 

Det gjennomføres 
arbeid med en søknad 
om utfylling i sjø.  

 

Fylkesmannen i 
Trøndelag, 
05.03.19 

Lokalisering av nye næringsareal 
I dokumentet «merknadsbehandling etter varsel om oppstart» er det sagt at 
«KPA vil bli vedtatt før reguleringsplanen». Vi kan ikke se at dette er riktig. 
Fylkesmannen har vi vår uttalelse til kommuneplanens arealdel fremmet 
innsigelse til det foreslåtte næringsområdet N6 i planen, og denne 
innsigelsen er foreløpig ikke imøtekommet. Dvs. at det fortsatt hefter en 
innsigelse til etablering av næringsareal her. Vi kan heller ikke se at det i 
planbeskrivelsen for detaljregulering Uttian næringsområde er gitt en 
vurdering av alternativ lokalisering av næringsområdet. 

Dette er avklart med 
Fylkesmannen 

 

 Strandsone og utfylling i sjø 
Som omtalt i uttalelsen til varsel om oppstart er kunnskapen om 
naturmangfold i sjø mangelfull. Dette er også omtalt i KU naturmangfold, 
kapittel 5.4. I konsekvensvurderingene er ikke marin fauna og flora 
undersøkt annet enn i fjæresonen, dvs. det er ikke gjennomført en ny og 
mer detaljert kartlegging av skjellsandlokalitetene slik vi har bedt om i vår 
forhåndsuttalelse. Før det åpnes for utfylling i sjø må det fremskaffes mer 
kunnskap om hvilke verdier som vil bli berørt. 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 

 Naturmangfold land 
Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjø, og naturmangfold er et 
av de temaene som ligger til grunn for at hensynet til verdiene i 100-
metersbeltet er gitt en egen beskyttelse gjennom § 1-8 i plan- og 
bygningsloven. Planområdet på land består av berg, kledt med myr og 
kystlynghei. Av planbeskrivelsen går det fram at det ikke er gjort egen 
kartlegging av verdiene i dette området, kun basert på tilgjengelig 
informasjon i Naturbasen og i Artsdatabankens artskart. Det er grunn til å 
anta et det tidligere ikke er gjort kartlegging av naturmangfold her, og at 
kunnskapsgrunnlaget av den grunn er dårlig. Før det åpnes for utbygging må 
det bl. a. innhentes kunnskap om det er viktige funksjonsområder for arter 
med stor og svært stor forvaltningsinteresse 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 

 Konsekvensvurdering av naturmangfold  

Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning naturmangfold i 

forbindelse med planarbeidet. Utredningen dekker hele det arealet som 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 



er satt av til næringsformål i utkast til kommuneplanens arealdel for 

Frøya kommune som nå har vært på høring (N6 – 254 daa). 

Fylkesmannen som klima- og miljømyndighet mener denne 

konsekvensvurderingen er mangelfull på flere punkter, og vi er ikke enig i 

konklusjonene i utredningen.  

Kunnskapen om naturmangfold i deler av Frøya kommune er mangelfull. 

Dette er påpekt av Fylkesmannen tidligere, og vi har av den grunn bidratt 

med ressurser for å bedre kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med 

kommuneplanens arealdel som var på høring 2018. Etter det vi kjenner til 

er ikke det aktuelle området vest på Uttian kartlagt. Jf. § 17 i forskrift om 

konsekvensutredninger skal det kreves kartlegging om tilgjengelig 

informasjon er mangelfull: «En konsekvensutredning skal ta utgangspunkt i 

relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler informasjon om viktige 

forhold, skal slik informasjon innhentes». Informasjon om naturtyper er et 

slikt viktig forhold og siden det ikke er kartlagt naturtyper i området, så 

må slik informasjon innhentes før en beslutning i saken kan tas jf. 

naturmangfoldlovens § 8.  

Av konsekvensvurderingen går det fram at det er gjort en befaring i 

området, ingen ny kartlegging. Det beskrives at området består av fattig 

myr, men ikke hvilken myrtype. Det er flere fattige myrtyper som er 

rødlista (norsk rødliste for naturtyper 2018). Ut i fra flyfoto så overasker 

det oss at det ikke er kystlynghei i området. Det står også i KU-rapport at 

det er kartlagt en strandeng, men det er ikke lagt ved noen naturfaglig 

beskrivelse av denne (naturtyper skal kartlegges og beskrives med 

bakgrunn i metodikk for NiN2 eller DN-Håndbok 13).  

Under kapittel 4.4 Fugl er det vist til de registreringene for området som 

er lagt inn i Artsdatabankens artskart. Det antas at slike åpne, urørte 

kystheier har stor verdi for mange arter både som nærings-/beiteområde 

og som hekkeområde. Med det presset det er på arealene i strandsonen 

det er i Frøya kommune i dag er det viktig å ivareta de områdene som 

fortsatt ligger relativt urørte. Det bør gjennomføres en ny kartlegging av 

fugl i området som et grunnlag for en mer omfattende 

konsekvensutredning i forbindelse med planleggingen av et større 

næringsareal her.  
Under kapittel 5.3 er det gitt en sammenstilling av konsekvensvurderingene, med en 
samlet konsekvens tilsvarende 1 minus ( - ). Med bakgrunn i at det ikke er 
gjennomført ny kartlegging av naturtyper i sjø eller av fugl og at det ikke er gitt en 
vurdering av verdiene av kystlynghei eller av myrområdene på land er vi ikke enig i 



denne sammenstillingen. Før det kan åpnes for etablering av nye næringsareal på 
vestsida av Uttian som foreslått må det gjennomføres en supplerende 
konsekvensutredning. 

 Konklusjon 
Med bakgrunn i hensynet til verdiene i 100-metersbeltet langs sjøen og et 
mangelfullt kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av etablering av et nytt 
næringsområde som foreslått fremmes Fylkesmannen innsigelse til 
reguleringsplanen inntil det foreligger tilstrekkelig kunnskap til å vurdere 
konsekvensene av de foreslåtte tiltakene. 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 

 Helse og omsorg 
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven og skal ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak 
også for næringsområder. Krav om universell utforming bør sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 

 Det sikres i en 
reguleringsbestemmelse.   

 Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen ser av vedlagt dokumentasjon og ROS-analyse at denne er 
gjort godt metodisk og gjennomført. Fylkesmannen som 
samfunnssikkerhetsmyndighet savner likevel underliggende dokumentasjon 
på punkter hvor beskrivelsen som for eksempel på vind og nedbør, «antas» 
og ikke være spesielt utsatt. Kommunen må som planmyndighet som 
godkjenner og kvalitetssikrer analysen etter pbl § 3-4 forsikre seg om at 
vurderingene er gode nok og basert på tilgjengelig informasjon. 
Fylkesmannen savner også en kildeliste til analysen på hvilken 
dokumentasjon som danner grunnlaget for analysen. Det bør benyttes 
kommunens overordnede ROS-analyse, evt. FylkesROS, tilstøtende ROS-
analysen, kommuneplanens arealdels ROS-analyse og evt. kommunens 
beredskapsplanverk. Dette er vanskelig å se ut fra hvordan analysen er 
beskrevet i vedlegget. Ut over dette har ikke Fylkesmannen merknader. 

 ROS-analysen  

 

Private    

Rita Hovde, 
Unni Schancke, 
Alica Aspnes, 
Rika Antonsen 

1) Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet, vil ha store konsekvenser for 
det maritimt artsrikt området. Her lever snegler, krepsdyr, forskjellige typer 
skjell, sjøstjerner, mosdyr, børstemark, sekkedyr mm. Området er også rikt 
på ulike fiskeslag. 
 
Her lever og hekker bl.a. laksand, tjeld, siland, spove, gråhegre og ærfugl. 
Dersom arealet blir omdisponert til industri, vil mange av artene som 
allerede er sterkt desimert pga utbygging, minke ytterligere. 

Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
 
 

 



 
2) Vi anser det som problematisk at kommunen tildeler en bit areal her og 
en bit areal der, tilsynelatende uten noen langsiktig og helhetlig plan, og 
spesielt i strandsonen. Frøya kommune bør samle sine 
næringsutviklingsområder der det er mulighet for utvidelse. Slike områder 
har vi i dag, både på Nordhammeren og på Nesset. Næringslivet på Frøya 
trenger areal, men det blir feil når de presser gjennom sine ønsker om nye 
områder gjennom trusselen om å etablere seg i andre kommuner. 
 
3)  Uttibrua lider av dårlig og manglende vedlikehold og er allerede i dag en 
trafikkal flaskehals. Med dagens belastning, kan den vare i en god del år, 
ifølge undersøkelser som er gjort, men med anleggstrafikk og større trafikk 
generelt, blir bildet et annet. Dette både med hensyn til belastning og 
trafikksikkerhet. 
 
4) For oss har dette også et estetisk perspektiv. Uttibrua er og har vært 
utkikksstedet, stedet der fastboende og turister stopper og nyter og 
fotograferer utsikten. Verdien av dette kan jo ikke måles i kroner og øre, 
men er et svært viktig moment for trivsel og tilhørighet. 

 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 
 
Planen vil øke trafikkmengden i 
området i liten grad. Det legges opp 
til fremtidig gang- og sykkelveg langs 
planområdet.  
 
 
Tas til orientering 

Dordi Hammer Jeg er sterkt imot det planlagte næringsområdet på Uttian. Å komme over 
brua til denne vakre delen av Frøya og møte et næringsområde med store 
bygninger synes jeg er helt forkastelig. Det finnes allerede et område på 
Uttian med næringsaktivitet. Trenger de et til der ute? Er det ikke en 
mulighet å heller utvide det eksisterende området? 
Frøya kommune virker ikke å ha en plan for utbygging av nærings- og 
industriområder. Det virker som de dukker opp rundt omkring etter noens 
forgodtbefinnende. Nå må heller kommunen bruke tid på å planlegge hvor 
de kan samle næringsområdene i stedet for å spre dem rundt på øya. Det er 
ikke næringsområder turister kommer til Frøya for å se, og folk som bor her 
vil ikke ha næringsområder som nærmeste nabo. Det finnes flere områder 
allerede, og ett til er klart for opparbeiding. Tenk på at Frøya skal være en 
både god og fin plass å bo på for alle. Tenk før det handles! 

Tas til orientering 
 

 

Steinar Ervik I forbindelse med planlegging av industriområde på Uttian krever jeg at det 
blir tatt hensyn til gang vei over Uttibrua. Uttian er et fantastisk turområde 
som brukes mye av oss som bor i nærområde. Med det rike fuglelivet så er 
det rekreasjon å bevege seg til fots der. Slik det er i dag så kan man til nød 
komme seg over til fots, men med økt trafikk blir dette umulig. Jeg foreslår 
at det blir laget gangveiforbindelse fra gammelveien (til Madsvågen) og opp 

Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet. Statens vegvesen 
tillater planen siden trafikkøkningen 
er minimal. 
 
 

 



til brua og videre ettermontering av gangvei over brua. Jeg kan ikke skjønne 
at det er tillatt å opparbeide et industriområde uten godkjent gang og 
sykkelvei.  
 
Som beboer på Dyrvik syns jeg at det er beklagelig at kommunen nå 
begynner planlegging av Industriområde på Sørøya, Uttian. 
For det første så er området rikt på fugleliv,med bla.en koloni med hegre 
som hekker der. Det er også vipe, kjeld, måse, ærfugl, and og skarv for å 
nevne noen. 
I Ellingsundet er det til tider en fin strøm når tidevannet skifter. Det betyr at 
miljøet i sjøen er mangfoldig og et eldorado for fiske og dykking. 
For oss på Dyrvik forringes utsikten nordover og den idylliske båthavna vår. 
På Uttian er det regulert et hytteområde i nærheten og bolig felt. Hvorfor 
plante et Industriområde i inngangsporten til "idylliske" Uttian. Likeså blir 
Madsvågen berørt. En fin plass med hytter og rorbuer og båthavn. Jeg føler 
disse nærområdene blir ødelagt. Området har liten høyde over sjøen og ved 
å bygge industribygg på ca 8-15meter blir de veldig dominerende. Jeg 
oppfordrer kommunen til å ta hensyn til miljøet ved å belyse disse 
momenter som her er nevnt. 
De trafikkale forhold i område er uholdbare, uten gangvei mellom Dyrvik og 
Hellesvik, samt at brua til Uttian mangler gangvei. Den har også mangler 
iht.rapport fra Statens Vegvesen. 
Jeg forlanger at miljøhensyn blir lagt til grunn før planleggingen starter. 

 
 
 
 
Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 

Kjell Arve 
Madsvåg 

Når brua til Uttian ble bygd ble det foretatt utspregning i sundet. Dette førte 
til at strømforholdene forandet seg med den følge at grus legger seg opp 
oppover i Madsvågen som igjen gjørat innseglingen til våge blir grunnere og 
grunnere for hvert år. Det ble med bakgrunn i dette foretatt mudring for ca 
10 år siden. Nå i år 2019 er innseglingen blitt enda grunnere enn for 10 år 
siden, nettop på grunn av endring av strømforholdene i sundet. I Madsvågen 
er det 18 båtplasser for utleie som er en del av driftsgrunnlaget for gården 
"flere ben å stå på". Alle båtplassene er utleid i flere år framover da det er 
stor mangel på slike plasser i området. Håper dette blir i varetatt så en ikke 
ender opp med at fordel for noen blir til ulempe for andre. 

Strømningsforholdene vil i liten grad 
bli endret da utfylling vil skje på 
grunnene og ikke uti sundet.  

 

Lillian Bremnes, 
Leif Johansen, 
Ulrik Johansen 
og Randi 

Frøya kommune har flere tilgjengelige industriområder som er sjønære, og vi 
mener derfor det er unødvendig å legge et nytt lite (15da.) industriområde i 
innkjøringen til Uttian, som ikke har mulighet for utvidelse. Rett over sundet 
ligger allerede et etablert næringsområde som er sjønært. 
 

Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 

 



Johansen g.nr 
26/41 

 
 
Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet vil ha store konsekvenser. 
Tidligere mudring i sundet har også medført endringer i strømforhold og 
forflytting av masse på motsatt side av brua. 
 
Vi er kjent med at kun en av interessentene pr.dato er avhengig av det 
sjønære. Med bakgrunn i dette mener vi at det vil være mer naturlig å 
vurdere veiomlegging i ft. eksisterende industriområde på Hestøya. 
 
Det er nylig regulert et nytt boligområde på Uttian med 16 boligtomter, men 
vi er kjent med at innspill til arealplan er ønskelig med flere boliger. Uttian er 
et attraktivt bosted for både bolig- og fritidshuseiere. 
Frøya kommune bør se på mulig bruk og evt. utvidelser av eksisterende 
næringsutviklingsområder, hvor ulike aktører gis mulighet for etablering. 

ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 
 
 
Strømningsforhold vil i liten grad bli 
endret av tiltaket. 
 
 
De virksomheter som ønsker å 
etablere seg har behov for sjø-nært 
areal 
 
Tas til orientering 
 
 

Odd Einum Statens vegvesen sier at det må settes av areal til parkering, opplag og andre 
store innretninger innenfor planområdet. Dette med bakgrunn i 
byggegrensen i Veglovens §30. Dette frykter jeg vil bli en utvidelse mot vår 
fritidseiendom, og som vil bli skjemmende i forhold til utsyn. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag (05.03.2019) kommenterer at næringsareal ved 
sjø kan medføre støyproblemer for bebyggelse på andre siden av sjøen. Det 
konkluderes med at ingen boliger ligger innenfor gul støysone. På meg virker 
det som at det ikke er noen restriksjoner på støy i forhold til fritidsboliger, 
og det er ikke tatt hensyn til i denne saken. Ulempen med støysituasjonen er 
også varierende med vindretning. Økt trafikk i forbindelse med etablering av 
industri samt produksjon kommer til å bli medføre betydelig mer støy for oss 
som ligger så nært plassert det planlagte industriområdet. Vi benytter 
fritidsboligen vår også en del på hverdager, og ikke kun i helger. 
 
Under punktet «Virkninger av plan», står det at tiltaket vil i hovedsak påvirke 
landskapsbilde for vegfarende langs fv.451 og de nærmeste beboerne i 
Dyrvik og på Nesset. Her er det heller ikke nevnt at dette også vil påvirke 
landskapsbildet fra vår fritidseiendom. 
 
Under teknisk infrastruktur står det at en trafo vil bli plassert nordøst på 
området. Dette vil sannsynligvis bli i siktområdet vårt. Vi er også redd for at 
denne trafoen vil medføre støy. 

Det legges ikke opp til dette.  
 
 
 
 
Det er heller ingen fritidsboliger som 
ligger innenfor gul støysone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Trafoen vil ikke være dominerende 
og vil ikke være støyende. 

 



På generelt grunnlag mener jeg at et industriområde i et så åpent landskap 
vil være svært skjemmende, både for fastboende og turister. 
For vår del vil en etablering av planlagt industriområde få vesentlige 
negative konsekvenser, både i forhold til nytte som rekreasjonssted samt at 
det er en verdiforringelse av eiendommen. Vi føler også at vi er svært lite 
hensyntatt i konsekvensutredningen. 

Espen H. Aspnes 1) Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet, vil ha store konsekvenser for 
det maritimt artsrike området. Her lever snegler, krepsdyr, forskjellige typer 
skjell, sjøstjerner, mosdyr, børstemark, sekkedyr mm. Området er også rikt 
på ulike fiskeslag. Her lever og hekker bl.a. laksand, tjeld, siland, spove, 
gråhegre og ærfugl. Dersom arealet blir omdisponert til industri, vil mange 
av artene som allerede er sterkt desimert pga utbygging, minke 
ytterligere. 
 
2) Vi anser det som problematisk at kommunen tildeler en bit areal her og 
en bit areal der, tilsynelatende uten noen langsiktig og helhetlig plan, og 
spesielt i strandsonen. Frøya kommune bør samle sine 
næringsutviklingsområder der det er mulighet for utvidelse. Slike områder 
har vi i dag, både på Nordhammeren og på Nesset. Næringslivet på Frøya 
trenger areal, men det blir feil når de presser gjennom sine ønsker om nye 
områder gjennom trusselen om å etablere seg i andre kommuner. 
 
3) Uttibrua lider av dårlig og manglende vedlikehold og er allerede i dag en 
trafikal flaskehals. Med dagens belastning, kan den vare i en god del år, 
ifølge undersøkelser som er gjort, men med anleggstrafikk og større trafikk 
generelt, blir bildet et annet. Dette både med hensyn til belastning 
og trafikksikkerhet. 
 
4) For oss har dette også et estetisk perspektiv. Uttibrua er og har vært 
utkikksstedet, stedet der fastboende og turister stopper og nyter og 
fotograferer utsikten. Verdien av dette kan jo ikke måles i 
kroner og øre, men er et svært viktig moment for trivsel og tilhørighet. 
(Personlig har jeg, og mange med brukt området mange ganger som en 
utmerket plass forstangfiske. Dette vil bli ødelagt ved utbygging.) 

Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 
 
Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet. Statens vegvesen 
tillater planen siden trafikkøkningen 
er minimal. 
 
 
 
 
Tas til orientering 

 

June Hammer 
Iversen og Eirik 
Vatn Fredagsvik, 
Hallgeir 

Fjernvirkning:  
På grunn av landskapets karakter og silhuett vil det skisserte tiltaket fremstå 
som meget ruvende. I den overordnede kommuneplanen settes det en 
makshøyde på 12 meter på næringsbygg, mens det her tillates 14 meter. 12-

 
Området vil forandres som følge av 
tiltaket.  
 

 



Fredagsvik, 
Tove Fredagsvik 
Witzøe, Rune 
Steinvik, Reidar 
Konstad, Tove 
Mathisem, Kjell 
Mathisen, 
Bente 
Hammerdal, 
Helge Hansen, 
Trude T. 
Reitaas. 

metersbegrensningen er satt av en grunn. Hvis det skal tillates en 
overskridelse av byggehøyder må situasjonen tilsi at andre hensyn ikke blir 
tilsidesatt. Situasjonen her, med en generelt lav landskapskarakter og 
silhuett, tilsier ikke at en overskridelse av byggehøyder er fornuftig. Slik vi 
ser det er det kun i situasjoner der det ligger vesentlig høyere landskap i 
bakgrunn, at dette kan tillates, f.eks. ved Nordhammervika. Her er vil ikke 
høye bygninger bryte med eksisterende landskapssilhuett.  
At Skarsvåg Boats krever et høyere bygg enn det kommuneplanen tilsier bør 
ikke være førende. Reguleringsbestemmelsene sier ingenting om at området 
skal brukes til båtbyggeri, men sier at området er avsatt til 
forretning/kontor/industri. Det vil si at en annen tiltakshaver, uten spesielle 
høydekrav, vil kunne holde seg innenfor kommuneplanen.  
Uttianbrua er et landemerke på grunn av sin karakteristiske form og høyde 
sammenlignet med omkringliggende landskap. Dette gjør at brua er et yndet 
fotoobjekt og oppleves som et fondmotiv for båttrafikken i en av 
kommunens mest trafikkerte leder. En utbygging slik det er skissert vil skjule 
hele det østlige landkaret og store deler av broen. Dette vil oppleves helt fra 
brua blir synlig fra både sør og nord.  
 
Vi stiller oss kritiske til potensielt støyende industri blir lagt vis a vis boliger 
på fastfrøya. I dag allerede trafikkstøy fra brua og langstrekket på Uttian-
siden til sjenanse, og industri her vil komme i tillegg. Det nevnes i 
støyrapporten at støyende prosesser i all hovedsak skal foregå inne i 
industrihallen, men dette tror vi etter hvert vil skli ut og støyforurensningen 
vil øke med årene. Dette også med tanke på slik industri ofte etter hvert 
vokser ut av sine lokaler og vil ta i bruk omkringliggende arealer for å 
avlaste, ofte med provisoriske løsninger ikke tilpasset opprinnelige krav.  
 
Vi mener at tiltaket er tungt på inngrepsiden og for lett på nyttesiden. Med 
det mener vi at en slik utbygging vil føre til uforholdsmessig store inngrep 
for å legge til rette for en relativt liten industri som ikke er nødt til å ligge 
akkurat der. Det finnes flere etablerte næringsområder i kommunen med 
strandlinje som kan huse de forespeilede bedrifter. Å åpne et nytt slik 
område anser vi som unødvendig da eksisterende områder ikke er fullt 
utnyttet ennå.  
 
At det startes med å tillate en ny utbygging her frykter vi at vil danne 
presedens for videre utbygging av strandlinja på østsiden av sundet. Industri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er tatt hensyn til i 
bestemmelsene.  
 
 
 
 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov. 
 
Tas til orientering 



har historiske røtter på vestsiden og dominerer i så måte sundet, men blir 
avbalansert av østsiden uten store inngrep. En videre utbygging på østsiden 
vil velte denne balansen og gjøre at sundet oppleves som dominert av 
industri. 

Lars Vavik  
Industribyggene skal utformes etter estetiske retningslinjer heter det. Hva er 
det kommunen mener med dette? Vi står ovenfor en stålhall på høyde med 
Uttian bru.  

2. Det står i saksdokumentene at «arbeidere kan sykle til jobben til 
Ellingsholmen». Dette er forståelig, ut fra den befatning Uttian brua er i. Blir 
det lagt til rette for gang og sykkelvei, slik at arbeidere ved Skarsvåg Båt kan 
gjøre dette?  

3. Skarsvåg Båt trakk seg fra Nordhammervika industripark fordi firmaet 
måtte koste moloen selv. Er det slik at naturområdet i Ellingsundet må ofres 
fordi det blir mye «rimeligere» enn å bygge ny molo ved industriparken på 
Nordhammervika?  

4. Dersom det er god havn som trekker industri til Nesset, så legger nå 
kommunen til rette for nettopp dette ved gamle Frøya fryseri. Hva er da 
årsaken til at en vil bryte de retningslinjer kommunen selv har laget med 
enda et nytt sår på verst mulig tenkelig sted?  

 
Fremgår av planbeskrivelse og -
bestemmelser 
 
Det legges til rette for fremtidig 
gang- og sykkelveg langs 
planområdet til start av bro.  
 
 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 

 

Line Hegle - Dette området er i dag hyppig benyttet av oss og andre til rekreasjon og 
friluftsliv, herunder både turgåing, fiske fra land og sportsdykking. 
- Området er særdeles naturskjønt og et av Frøyas mest fotograferte 
motiver. 
- Området har i dag et rikt fugleliv og det er et hekkeområde for mange 
fuglearter, bl.a. hegre. 
 
Med bakgrunn i dette er det med tristhet vi registrerer at kommunen ønsker 
å benytte dette området til næringsvirksomhet. Slik vi ser det, vil den flotte 
innfallsporten til øya slik den er i dag bli gjenstand for noe som i verste fall 
kan kalles «visuell forsøpling». 
Registrerer videre at de aktuelle virksomhetene truer med å flytte til Hitra 
om de ikke får innpass på Uttian, og håper at kommunen har oversikt over 
hvorvidt lønnsomheten av disse bedriftenes etablering er verdt prisen av å 
forringe et av Frøyas fineste og mest naturskjønne områder for all ettertid. 

 
 
 
 
Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 

 



Vi har selvfølgelig forståelse for at det er behov for næringsvirksomhet, men 
har samtidig fått kjennskap til at det pr. i dag eksisterer opptil flere 
tilrettelagte områder for industri på Frøya som egner seg for slike 
etableringer som det her er snakk om, og da er det for oss uforståelig at man 
skulle gå for å etablere et nytt område på Uttian. Viser for øvrig til at 
Fylkesmannen i et skriv av 05.03.19 viser til at dette næringsområdet ikke er 
i tråd med kommunens arealdel og at oppstart av reguleringsarbeidet bør 
utsettes til lokaliseringen av nye næringsarealer er fastsatt i 
kommuneplanen. Det har også tidligere kommet frem at et slikt 
næringsområde vil føre til uønsket økt belastning på Uttian bro. 
Når man er så heldig å disponere en fritidseiendom på Uttian ser man 
kanskje stedet gjennom litt andre briller enn mange fastboende, og vi vil 
derfor fremheve potensialet øya har som turistmål i egenskap av sin 
særegne beliggenhet og natur. Målet og ønsket om å få turister, 
hyttebyggere og flere fastboende til Uttian vil helt klart påvirkes negativt om 
man tillater etablering av et skjemmende industriområde i tillegg til de man 
allerede har etablert på øya. 
Som hytteeiere på Uttian er vi svært engasjerte i alt som foregår og vi er 
aktivt med på å ivareta øyas vakre særpreg og egenart gjennom å delta i 
strandrydding og dugnader, og vi er opptatt av å støtte næringslivet lokalt 
gjennom å benytte oss av de tilbud og tjenester kommunen har. I egenskap 
av dette mener vi derfor at vi har krav på å få fremme våre synspunkter og 
at vår stemme blir hørt i denne saken. 
Vårt felles ønske er derfor at kommunen ser etter et annet egnet område for 
etablering av næringsvirksomhet og lar Uttian bestå slik den er med sin 
særegenhet til glede for både besøkende og fastboende. 
Så håper vi på flere publiseringer av vakre bilder tatt fra Uttibrua uten 
skjemmende industribygg for all fremtid. 

ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov. 

Randi Johansen 
og Svein Burø 

Frøya kommune har flere tilgjengelige industriområder som er sjønære, og vi 
mener derfor det er unødvendig å legge et nytt lite (15da.) industriområde i 
innkjøringen til Uttian, som ikke har mulighet for utvidelse. Rett over sundet 
ligger allerede et etablert næringsområde som er sjønært.  
Det må ikke bli slik at en utbygger skal avgjøre en så viktig inngripelse av 
natur.  
 
 
Her har vi bl.a koloni av hegre og andre hekkende fugler.  

Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov. 
 

 



Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet vil ha store konsekvenser. Dette 
området brukes til fisking fra land, dykking og rekreasjon.  
Vi er kjent med at kun en av interessentene pr.dato er avhengig av det 
sjønære. Med bakgrunn i dette mener vi at det vil være mer naturlig å 
vurdere veiomlegging i ft. eksisterende industriområde på Hestøya.  
 
Det er nylig regulert et nytt boligområde på Uttian med mange boliger, men 
vi er kjent med at innspill til arealplan er ønskelig med langt flere 
bolig/fritidshus. Uttian er et attraktivt bosted for både bolig- og 
fritidshuseiere.  
Tilstand til brua bærer preg av dårlig/ingen vedlikehold og med økt trafikk vil 
belastning naturligvis bli endret. Trafikksikkerheten er fra før 
manglende/fraværende.  
Fylkesmannen i Trøndelag mener området er uengnet til næring og ikke i 
tråd med kommuneplan. Merknad til kommunen er at KPA skal bli vedtatt 
før reguleringsplan.  
Frøya kommune bør se etter lokalitet som egner seg for utvidelse og kan 
nyttes av flere typer næring. Det bør tenkes langsiktig med tanke på ønsket 
vekst i kommunen. Eller benytte allerede eksisterende næringsområder. 

Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet til bro. Statens 
vegvesen tillater planen siden 
trafikkøkningen er minimal. 
 
 
Tas til orientering 
 

Siri Fjeseth Målsettingen om å finne egnede områder for maritimt rettede næringer må 
vurderes opp mot de miljømessige konsekvensene av plasseringen. 
Da risiko- og sårbarhetsanalyser identifiserer problemområder som 
havnivåstigning, forekomst av skjellsand og økt fare for ulykker ved kryssing 
av Uttian bru, så må dette siste problemområdet være sterkt medvirkende 
til at kommunen må finne andre egnede områder som ikke kommer i 
konflikt med myke trafikanter. Et industriområde vil medføre sterk økning i 
trafikken, både i byggeperioden og i fortsettelsen. Da kommunen også har 
godkjent økt boligutbygging på Uttian, så vil også dette medføre at 
biltrafikken øker. Dette vil med andre ord også bidra til ytterligere belastning 
på Uttian bru og det totale trafikkbildet. 
 
Ved å lese utredningene er det også viktig å merke seg at verdiene for tema 
naturmangfold samlet sett vurderes til å være svært stor. Dette særlig på 
grunnlag av viktige naturtyper i og i nærheten av planområdet. I tillegg er 
det registrert et gyteområde for torsk som grenser inn til planområdet. Myr 
er generelt uheldig å bygge ned, da det vil frigjøre relativt mye klimagasser 
og myrarealet bør derfor bevares. 

 
 
Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet til bro. Statens 
vegvesen tillater planen siden 
trafikkøkningen er minimal 
 
 
 
 
 
 
Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 

 



Det planlegges oppført næringsbygg med inntil 12 meter mønehøgde. Dette 
vil ruve stort i det flate landskapet som er en del av de sentrale 
boligområdene på Frøya. 
Jeg ber med dette om at andre industriområder vurderes og at kommunen 
tenker og planlegger langsiktig og forebyggende. 
Dette spesielt med hensyn til trafikkbildet. 

Dyrvik 
Grendalag 

Deler av Dyrvik er uten gang og sykkelvei samt at veien er svingete og smal. 
Bebyggelsen ligger tett opp til vei. Videre må gående og syklende bruke 
veien for å bevege seg i grenda. Det er sannsynlig at tungtrafikken som 
genereres som en konsekvens av utbyggingen vil gå rett gjennom grenda, og 
sannsynlig også meste av persontrafikken for arbeidere til og fra jobb der.  
 
Det er derfor uforståelig at det ikke er gjort vurderinger for hvordan den 
økte trafikkbelastningen vil påvirke grenda, som trafikken vil kjøre gjennom.  
Videre syns det at vurderingsgrunnlaget og vurderingene rundt 
trafikksikkerheten i planbeskrivelsen og ROS-analysen er tynt og mangelfullt 
når man er klar over de trafikale utfordringene som er langs veien og ved 
Uttianbrua.  
Dyrvik Grendalag vil derfor at det gjøres en utredning/vurdering av hvilke 
trafikale konsekvenser planforslaget vil få for grenda på Dyrvik.  
 
For å bedre sikkerheten langs veien som vil bli berørt av planforslaget vil 
grendalaget at det legges inn rekkefølgekrav i planens bestemmelser om at 
det ikke kan utbygges industriområde før det er kommet gang og sykkelvei 
fra Dørvikan og til Uttiankrysset og over Uttianbrua. Dette er noe som er 
viktig for bygdas innbyggere da man oppfatter det som utrygt å ferdes langs 
veien.  
 
Dagens busslomme blir ikke brukt, da det viser seg at bussene ikke kan 
bruke denne. Bussene tar derfor på og slipper av folk ved veikryss. Dette er 
ikke en akseptabel løsning med tanke på at det blir økt trafikk langs samme 
vei. Det kreves at busslommen utbedres før det tillattes mer tungtrafikk på 
veien, slik at man unngår farlige situasjoner. Utbedring har blitt lovet og det 
er bevilget midler til dette, oppstart skulle være før skolestart, men 
ingenting har skjedd foreløpig.  
 
Veilysene som er i grenda er satt opp og driftes av grendalaget. 
Finansieringen skjer via dugnad, loddsalg og kontingent fra beboerne i 

Er beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
Det er avsatt areal for gang- og 
sykkelvei forbi planområdet. G/S-vei 
Dyrvik – Nesset er planlagt etablert -  
Fylkeskommunen - i fire-års 
perioden. 
 
Tas til orientering 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 

 



området. Som det eneste tiltaket for bedre sikkerhet langs deler av 
strekningen synes det ikke rimelig at grendalaget skal sitte på denne 
kostnaden alene, i den grad dette kommer utbyggerne på Uttian og andre 
gjennomkjørere til gode. 
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Vedtak i klagesak - detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde - 
Ellingsholmene - Frøya 26/1 - 14 - 31 - 1451/1 - 1451/2 

Fylkesmannen har behandlet klager over vedtak om å godkjenne reguleringsplan for Uttian 
næringsområde. Konklusjonen er at vedtaket er ugyldig. Saken sendes tilbake til kommunen for ny 
behandling.  
 
Sakens bakgrunn 
Kommunen vedtok den 26. september 2019 å godkjenne ny reguleringsplan for Uttian 
næringsområde, på gnr/bnr 26/1, /14, /31, samt 1451/1 og /2. Vedtaket ble truffet etter en 
forutgående planprosess. Planen innebærer at et område på ca. 13,4 dekar i strandsonen på 
Ellingsholmen og Litlsørøya, avsettes til næringsområde. Det legges opp til utfylling i sjøen.  
 
Planvedtaket er påklaget. Kommunen har vurdert klagene, men ikke gjort om på vedtaket. Det vises 
til Formannskapets vedtak av 7. januar 2020. Klagesaken er oversendt til Fylkesmannen, som er 
klageinstans, for avgjørelse.  
 
Klagene 
Det er tre klager. Dette er klage fra Lars Vavik, av 23. oktober 2019; klage fra Dyrvik Grendalag, av 25. 
oktober 2019; og klage fra Kjell Arve Madsvåg, av 13. november 2019. Madsvåg har utdypet klagen i 
brev av 21. januar 2020. Alle klagerne anses som klageberettiget, og klagene som levert i tide, jf. 
forvaltningslova (fvl.) §§ 28 og 29. Det vises til kommunens forberedelse av klagesaken.  
 
Det anføres at det har skjedd saksbehandlingsfeil. Dette består i at saken er for dårlig utredet, og at 
merknader ikke har vært tilstrekkelig behandlet av kommunen i planprosessen. De forhold som 
klagerne mener er mangelfullt utredet og vurdert, omfatter bl.a. følgende: virkninger for fugl og 
marine arter; sjøørret i Madsvågen nevnes spesielt; strømningsforhold; mulig forurensning i 
sjøbunnen fra tidligere aktivitet; virkninger for en lokalt gytende torskestamme; verdien som 
fritidsområde; estetikk, og hvor fyllmasser skal hentes. I klagen fra Vavik påpekes at et forslag om 
vern har vært sendt kommunen, men synes ikke å være vurdert. Fra Madsvåg fremheves at det 
finnes flere alternative steder for et slikt næringsområde. Det pekes også på at anlegg for store båter 
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kan gjøre mudring nødvendig. Grendalagets klage går særlig på at merknadene ikke er tilstrekkelig 
behandlet. Endelig anføres det fra Vavik at planvedtaket innebærer brudd på naturmangfoldloven.  
 
Det vises for øvrig til klagene i helhet.  
 

Fylkesmannen bemerker 
 
Fylkesmannens kompetanse  
Fylkesmannen er tildelegert myndighet til å behandle klager etter plan- og bygningslova (pbl.), jf. pbl. 
§ 1-9 og rundskriv T-2/09.  
 
Fvl. § 34 danner det rettslige utgangspunktet for Fylkesmannens kompetanse i klagesaker. 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. 
Fylkesmannen skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som 
ikke er berørt av klageren. Det skal legges stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved 
prøving av det frie skjønn. Fylkesmannen kan stadfeste, oppheve eller fatte nytt vedtak i saken. 
 
Behandling av klagesaker etter pbl. fortas av juridisk seksjon, som ikke deltar ved høring av planen. 
Det gjør at Fylkesmannen i utgangspunktet anses som habil til å behandle klager på planer, selv om 
det er gitt uttalelser til planen i høringsrunden fra klima- og miljøavdelingen, helse- og omsorgs-
avdelingen og seksjon for beredskap. Det er ikke funnet særlig grunner som gjør at Fylkesmannen 
ikke er habil til å behandle denne klagesaken.    
 
Rettsgrunnlag 
En reguleringsplan er et avgrenset arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern 
og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reglene om hva som kan vedtas i en reguleringsplan 
og saksbehandlingen for slike planer, går fram av plan- og bygningsloven (pbl.), se kap. 1, 3, 5 og 12. 
 
Gjennom en planprosess utredes ulike løsninger, og konsekvenser for området kartlegges. Berørte 
parter gis anledning til å komme med merknader, jf. pbl. § 12-10. Planprosessen skal sikre at areal- 
og ressursbruken blir til størst mulig fordel for den enkelte og for samfunnet samlet sett. Loven gir 
ikke regler om at et område skal reguleres eller ikke reguleres til et bestemt formål. Ved utarbeidelse 
av reguleringsplaner vil det som regel kunne diskuteres hvilken løsning som er best. 
 
Private planforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens 
arealdel og vedtatt områderegulering. Kommunen kan likevel velge å vedta en reguleringsplan som 
ikke er i samsvar med kommuneplanen. 
 
Kravet til utredning av planer varierer etter hvor viktig og omfattende saken er. Generelt gjelder det 
at planer må være forsvarlig utredet. Se fvl. § 17. Se videre naturmangfoldloven (nmfl.) § 8.  
Reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal ha en konsekvens-
utredning, (KU) jf. pbl. § 4-2 2. ledd. Det er nærmere regler for krav om, og innholdet i KUer i forskrift 
om konsekvensutredninger (KU-forskr.) av 21.6.2017. Denne erstatter tidligere, nå opphevet, 
forskrift av 19.12.2014, og får virkning i saken, jf. forskr. § 39. 
 
Kommunestyret er planmyndighet, og er tildelt myndighet til å treffe endelig avgjørelse om vedtak 
av planer, jf. pbl. § 12-12. Planmyndighetens avgjørelse er i betydelig grad basert på en 
skjønnsmessig vurdering. Vedtaket må for øvrig holdes innenfor generelle rammer i lovverket, se 
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særlig pbl. kap. 1 og 3. Ellers gjelder alminnelige, ulovfestede forvaltningsrettslige krav om at 
vurderinger må være upartiske, saklige og forsvarlige, og bygge på rett faktum. 
 
Reguleringsvedtak kan påklages, jf. pbl. § 12-12, 3. ledd. Fylkesmannen er klageinstans, jfr. pbl. § 1-9 
og delegasjonsvedtak fra departementet. 
 
Vurdering 
 

Utgangspunkter 
Fylkesmannen har vurdert klagernes anførsler, og tatt stilling til om kommunens planvedtak er 
gyldig. Hovedproblemstillingen er om det har skjedd saksbehandlingsfeil, ved at saken ikke er 
tilstrekkelig utredet eller om innkomne merknader ikke er tilstrekkelig vurdert.  
 
Det bemerkes innledningsvis at området i arealdelen til ny kommuneplan for Frøya (2018-2030), er 
vedtatt avsatt til næringsdrift. Ved første utkast til ny plan, var et større område foreslått regulert til 
næringsdrift. Etter varsel om innsigelse fra Fylkesmannen, ble området redusert til det som nå 
inngår i reguleringsplanen som er vedtatt. Deretter trakk Fylkesmannen innsigelsen.  
 
Det foreslåtte området er nå i samsvar med overordnet (kommune-) plan, jf. pbl. § 12-3 3. ledd. 
Kommuneplanen er vedtatt av kommunestyret den 25. november 2019. Deler av denne er ennå ikke 
avgjort, men den er endelig vedtatt for delen som gjelder Uttian. 
 
 

 
Plankart, reg. plan Uttian næringsområde. 
 

Behandling av innspill i planprosessen 
I klagen fra Dyrvik Grendalag anføres at deres merknader til høringsutkastet ikke er tilstrekkelig 
behandlet. Kommunen har i sin forberedende saksbehandling kommentert dette som følger: 
 

«Det ble sendt inn seks momenter fra Dyrvik Grendalag under høringsperioden. Av disse, så ble fire svart ut 
med «tatt til orientering». Ihht. Pbl. §12-12, så skal: 
 
Av saksfremlegget skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har 
vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 
 
Som anført av klager, så fremgår det ikke hvordan de innkomne merknadene har blitt vurdert, eller hvilken 
betydning disse har blitt tillagt, slik som det kreves av Pbl. §12-12. 
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Ved gjennomgang av merknadene, så fremstår tre av fire merknader som utenfor planvedtakets område. 
Disse tre seksjonene omhandler trafikksituasjonen i Dyrvik, og er ikke alene knyttet til den påklagede 
planen. De problemstillinger som merknadene tar for seg ville ikke forsvinne hvis det tiltenkte tiltaket ikke 
eksisterte. 
 
Den fjerde merknaden etterspør en vurdering av de trafikale konsekvensene som planen vil få for grenda. 
Dette er blitt svart ut følgende i planbeskrivelsen: 
 
Oppsummert er turproduksjonen (antall kjøreturer en vei) ÅDT 70 for lette kjøretøy, og ÅDT 10 for tunge 
kjøretøy. 
 
Denne oppsummeringen anser rådmann at ville ha svart ut merknaden fra grendalaget 
Merknadsbehandlingen. 
 
Rådmann anser dermed de forhold klagers anførsler tar opp å være korrekte, og at det har blitt begått en 
saksbehandlingsfeil under merknadsbehandlingen jfr. Pbl. §12-12, men at saksbehandlingsfeilen ikke har 
virket inn på vedtakets innhold. Klagers anførsler knyttet til ovennevnte forhold har etter dette ikke ført 
frem.» 

 
Grendalaget er i sin merknad av 19. august 2019 ikke for eller mot næringsområdet, men er 
opptatte av trafikksikkerhet, og virkningene for Dyrvik av økt trafikk. De anfører at slike virkninger 
burde vært grundigere utredet. De vil ha rekkefølgebestemmelser om at det ikke kan tillates trafikk 
til et nytt næringsområde før det er laget gang- og sykkelvei, og busslommer er utbedret. Ellers vil 
de at andre skal bidra i å dekke kostnader til veibelysning, som i dag bekostes av Grendalaget.  
 
Kommunens vurdering av merknader til høringen er vist i et eget dokument. Det går fram at 
trafikale konsekvenser har vært utredet, herunder spørsmålet om det bør lages gang- og sykkelvei. 
Dette vil komme i en egen plan, i løpet av en fireårs-periode, slik Fylkesmannen forstår det.  
 
Med dette har kommunen egentlig sagt en hel del. Fylkesmannen er likevel enig med kommunen i 
at merknadene ikke ble fullt ut besvart i samsvar med kravet i pbl. § 12-12 1. ledd.  
 
Det går for øvrig fram fra plansaken at trafikkvirkninger har vært vurdert. Det opplyste estimatet 
om en økning i trafikken på 70 enkeltturer med lette kjøretøy og 10 med tunge kjøretøy pr. dag 
gjennom året i gjennomsnitt (ÅDT), er hentet fra planbeskrivelsen. Dette antas ikke å være stor 
trafikk, ifølge Vegvesenet. Nye busslommer er ikke nevnt, så langt Fylkesmannen kan se. Slik vi 
forstår plandokumentene, lest i sammenheng, er dette ikke sett som nødvendig i denne planen. 
 
Fylkesmannen har kommet til at Grendalaget med rette har pekt på en feil i planprosessen. Følgen 
av feilen behøver imidlertid ikke bli at planvedtaket blir ugyldig. Saksbehandlingsfeil kan tåles når 
det er grunn til å regne med at de ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. fvl. § 
41. I dette tilfellet, kan det legges til grunn, slik Fylkesmannen vurderer det.  
 
Når det gjelder anførselen fra Vavik om at forslaget om en verneplan for Ellingssundet, som ble 
levert i plansaken, ikke har vært vurdert, skriver kommunen følgende: 

 
«Forslaget om en verneplan for Ellingsundet lå ved som merknad under førstegangsbehandling av 
planen hos HFF den 19.06.2019. [HFF er Hovedutvalg for forvaltning, vår merk.] Her ble alle de 
innkomne punktene, samt planen, diskutert. Det ble vedtatt å sende reguleringsplanen ut på offentlig 
høring og ettersyn. Forslaget til verneplan for Ellingsundet ble dermed politisk behandlet her, og det ble 
vedtatt å ikke inkludere denne i den videre behandlingen.» 
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Fylkesmannen bemerker at så lenge kommunen ikke har plikt til å behandle en forslått verneplan, 
kan det vanskelig kreves et så mye grundigere svar på dette forslaget enn kommunen har gitt.  
 

Utredningen av konsekvenser for naturverdier 
Det er videre anført i klagene at virkningen av næringsvirksomhet for naturverdier i området ikke 
har vært tilstrekkelig utredet. Det nevnes særlig virkningene for en lokal torskestamme og fugleliv. I 
kommunens forberedelse av klagesaken, skriver de bl.a. følgende om dette: 
 

«Klager Vavik og klager Madsvåg har begge anført at området som er registrert som gyteplass for en lokal 
torskestamme, samt eventuelle fuglearter mangler vurdering. Klager Vavik anfører også at kommunen er i 
ferd med å bryte Nml. § 3 pkt. R. 
(…) 
 
«I planarbeidets konsekvensvurdering er gytefeltet blitt gitt følgende vurdering: 
 
Gytefeltet er registrert i Fiskeridirektoratets database, men mangler ytterligere opplysninger. Det er derfor 
vanskelig å verdivurdere feltet. Vi har gitt området middels verdi basert på at det er av begrenset størrelse, og at 
torsk i denne sammenheng ikke er en truet art. 
 
Virkningene for gytefeltet vil være avhengig av hvilke stressfaktorer området utsettes for. I denne sammenheng vet 
vi ikke hvordan planområdet skal brukes. Vi antar at det skal etableres kaiområder, og at båttrafikk fra større 
båter vil være en av konsekvensene av tiltaket. Kaiområde og manøvreringsbasseng vil være nord for dagens veg, 
og vil trolig ikke ha noen stor påvirkning på gytefeltet. Vi vurderer at gytefeltet vil kunne bli noe forringet. 
 
Videre står det også i konsekvensvurderingen følgende om fuglelivet i området: 
 
En vurdering av biotopet, med nærhet til veg, fravær av spor etter hekking samt en vurdering av områdets 
egenskaper tilsier at dette området ikke inneholder forhold som skulle tilsi at det har noen spesiell funksjon for 
fugl ut over å representere en relativt vanlig natur med hensyn til fugl i området. Vi mener området virker å være 
trivielt og lokalt og regionalt vanlig og krever ikke noe behov for kartlegging. 
 
Rådmann anser de forhold klagers anførsler tar opp å være forhold som har blitt vurdert i planarbeidets 
konsekvensvurdering, jfr. Pbl. §4-2. Klagers anførsler knyttet til ovennevnte forhold har etter dette ikke ført 
frem.» 

 
Det bemerkes at virkninger for naturverdier, først og fremst utredes gjennom KUen og høringen av 
planen hos fagmyndigheter. Når det gjelder vurdering av lokalisering opp mot andre mulige steder 
for næringsområder, sett i lys av behovet for næringsområder og ivaretakelse av naturområder i 
kommunen, skjer det i kommuneplanen.  
 
En viktig del av bakgrunnen for Uttian næringsområde, er som nevnt at dette er vurdert i prosessen 
med ny kommuneplan. Det var først foreslått et område for næring som ville beslaglegge mye større 
del av naturen på øyene, herunder også sjøområder. Etter varsel om innsigelse fra Fylkesmannen, 
ble imidlertid området begrenset. Gyteområdet for torsk ble tatt ut av planen for næringsarealet. 
Videre ble arealer på Ellingsholmen og Litlsørøya syd for vegen, og deler av Sørøyan, tatt ut. Dette 
sier noe om hvilke krav til utredning som stilles for gjenværende områder, jf. fvl. § 17 og nmfl. § 8. 
 
I KUen er virkninger for naturmangfoldet utredet, som kommunen skriver. Det ble undersøkt 
registreringer av arter i området, og utført feltundersøkelser. Virkningen for gytefeltet er kjent og har 
vært vurdert, som nevnt. Når det gjelder virkninger for naturverdier for øvrig, er eksisterende 
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kunnskapsgrunnlag vurdert å være ganske dårlig, men likevel godt nok til å trekke en konklusjon. Se 
KU pkt. 5.4.  
 
I Fylkesmannens merknader i høringsrunden, er det påpekt flere spørsmål som ikke er godt besvart i 
KUen. Merknaden gjelder imidlertid ikke bare planområdet som er foreslått til næringsformål i 
reguleringsplanen, men hele området som først var foreslått til næringsformål i ny kommuneplan. 
Dette må forstås på bakgrunn av at behandlingen av planene foregikk omtrent samtidig.  
 
Fylkesmannen varslet innsigelse mot reguleringsplanen i brev av 20. august 2019. Innsigelsen ble 
imidlertid trukket etter at kommunen den 30. august kom med utfyllende opplysninger til punkter 
som var påpekt i merknaden, samtidig som det ble klargjort at næringsformålet var redusert i andre 
forslag til kommuneplanens arealdel. Med dette var merknadene delvis imøtekommet.  
 
Et tema som imidlertid ikke er beskrevet i KUen, og som ikke synes å være nevnt i dokumentene i 
plansaken ellers, er at arealet i planen brukes som jaktområde for hubro. Dette er påpekt av flere i 
klageomgangen. 
 
Dette er klart nok et viktig moment for valg av regulering av området til næringsvirksomhet. Hubro 
er klassifisert som sterkt truet (EN) i rødlisten for arter. Det vises til naturmangfoldloven (nmfl.) § 5. 
Se videre nmfl. § 8 jf. § 7.   
 
Det er ikke gitt at området ikke kan brukes som næringsareal, selv om det betyr redusert jaktområde 
for arten. Men det er vanskelig å komme unna at et planvedtak truffet uten at dette har vært kjent 
for kommunestyret, ikke kan sies å bygge på et fullstendig faktaunderlag.  
 
Det er i behandlingen av klagesaken, kommet fram at opplysningene om jaktområdet for hubro 
faktisk var kjent både i kommunen og hos Fylkesmannen før planen ble vedtatt, men neppe av alle 
som arbeidet med plansaken. I alle fall har det tydeligvis ikke kommet fram til rette personer i tide. 
Det henger trolig sammen med den litt innviklede prosessen, med behandling av to planer samtidig. 
 
Opplysningene om at arealet er et viktig jaktområde for hubro, er gitt av Martin Pearsson, som 
arbeider med overvåkning av hubro på Frøya, i en epost 9. september 2019.  
 
Kommunen har i ettertid kommentert de nevnte opplysningene i et brev av 5. februar 2020:  
 

«Ettersom det større våtmarksområdet syd for industriområdet ikke skal omfavnes av tiltak, så 
ansees det at situasjonen vil bli forringet fra dagens situasjon, men ikke så dramatisk som 
førsteutkastet til planen. Likevel må det her kommenteres at øyene i sin helhet er del av et viktig 
næringssøksområde for hubro, ettersom måker og andre byttedyr ofte frekventerer området. 
 
Hubropopulasjonen på Frøya har allerede en økende samlet belastning, bla. gjennom større 
utbygginger av næringsområder, boligfelt, hytteområder, økt ferdsel i utmark og langs kysten, 
landbruksaktivitet i tilknytning villsau, og generelt stort aktivitetsnivå i hele kommunen. Tiltak som 
vil kunne berøre hubro bør derfor vurderes godt opp mot dette, og hvis tiltak gjennomføres, så må det 
inkluderes så mange reduserende tiltak som mulig, for å redusere påvirkningen til et minimum. 
Et viktig tiltak er at en bør unngå større anleggsaktivitet i hekketiden.  
 
Området vil, uansett reduserende tiltak benyttet, bli endret fra dagens situasjon. Dette vil påvirke 
både hubro og byttedyr i større eller mindre grad. 
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Med dette ansees det at klagers momenter vil kunne bli noe ivaretatt i den videre prosessen rundt 
etableringen av området, men at det likevel finnes usikkerheter rundt hvordan dyrelivet vil tilpasse 
seg endringen.» 

 
Det er lett i ettertid å peke på at det var en saksbehandlingsfeil at ikke dette kom klart fram i 
plandokumentene. Hva som ligger bak dette, er for øvrig ikke nødvendig å avklare nærmere i denne 
klagebehandlingen. 
 
Slik Fylkesmannen her ser det, er de nevnte opplysningene såpass vesentlige, at det må tas høyde 
for at det kan ha virket bestemmende for planvedtaket at de ikke kom frem i plandokumentene. 
Feilen må dermed føre til at planvedtaket er ugyldig. Det vises til prinsippet uttrykt i fvl. § 41.  
 

Mangler ved utredningen for øvrig 
Det er videre anførsler i klagene som gjelder manglende utredning av påvirkning på 
strømningsforhold med bl.a. mulig negativ effekt for sjøørret, mulig forurensning i grunnen fra 
barking som skal ha foregått på 60-tallet, mudring, og terrenginngrep der fyllmasser skal hentes.  
 
Kommunen har flere steder omtalt de nevnte forholdene. Anførselen som gjelder strømningsforhold 
var kjent ved behandlingen av planen, og er vurdert i planbeskrivelsen og i innstillingen til vedtaket. 
Anførslene er videre kommentert i kommunens forberedende behandling av klagesaken. De er 
dessuten kommentert i brevet til klageinstansen av 5. februar 2020.  
 
Kort oppsummert er kommunens vurdering at strømforholdene vil bli forholdvis lite påvirket. Videre 
har deres undersøkelser ikke gitt noen klare indikasjoner på et barkingsanlegg på stedet. De mener i 
alle fall ikke at det finnes forurensing fra dette av betydning i dag. Vurderingene av dybdeforhold 
tilsier ikke behov for mudring, og at en eventuell mudring høyst sannsynlig vil bli svært begrenset. 
Ellers er det opplyst at fyllmasser kan bli hentet fra et eksisterende masseuttak ved Steinsvatnet.  
 
Fylkesmannen kan ikke se grunnlag for å si at kommunens utredning av de omtalte momentene har 
vært mangelfull, i forhold til hva som kreves, jf. fvl. § 17 og pbl. Etter hva som er kommet frem, er det 
i alle tilfelle ikke grunn til å regne med at det kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold at 
man ikke har hatt mer kunnskaper om disse forholdene før vedtaket. Det vises til fvl. § 41. 
 
Konklusjon 
Etter vurderingen ovenfor, har Fylkesmannen kommet til at vedtaket om å godkjenne 
reguleringsplan for Uttian næringsområde, er ugyldig. Det er fordi det er funnet en mangel ved 
kunnskapsunderlaget for vedtaket, når det ikke har vært klargjort at arealet er jaktområde for hubro.  
 
Slik Fylkesmannen ser det, er dette såpass vesentlige opplysninger, at det må tas høyde for at det 
kan ha virket bestemmende for planvedtaket at de ikke var kjent. Feilen må dermed føre til at 
planvedtaket er ugyldig. Det vises til prinsippet uttrykt i fvl. § 41. 
 
Det vises for øvrig til hele vurderingen ovenfor. 
 
Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.  
 
Etter dette treffes følgende … 
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Vedtak 
 
Frøya kommune sitt vedtak av 26. september 2019, om å godkjenne ny reguleringsplan for Uttian 
næringsområde, oppheves. 
 
Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling. 
 
Klagene har fått medhold. 
 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fvl. § 28. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ragnhild T. Grønvold (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Henrik Øvrebø 
seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kjell Arve Madsvåg Madsvågvegen 67 7270 DYRVIK 
Rambøll Norge AS - Trondheim Pb 9420 Torgarden 7493 TRONDHEIM 
Lars Vavik Liarstøl 65 5416 STORD 
Dyrvik Grendalag, v/ Steinar 
Ervik 

Åkervikhauan 30 7270 DYRVIK 

 
 



Avsender m. 
mottaksdato 

Merknad Behandling 

Statens vegvesen, 
07.08.2020 

Reguleringsplanen ivaretar høringsuttalelse av 
02.07.2019. Henviser videre til at det nå er 
Fylkeskommunen som er ansvarlig for 
fylkesveger. 

Tatt til orientering. 

Trøndelag 
Fylkeskommune, 
19.08.2020 

Både Fylkeskommunen og Statens vegvesen har 
konkludert med at planen er akseptabel mtp. den 
trafikale situasjonen. 
 
Fylkeskommunen skriver videre at det legges opp 
til et lite område med begrensede 
utvidelsesmuligheter. Ettersom landskapsbildet 
vil bli vesentlig endret kommenterer 
fylkeskommunen at en bør vurdere om det finnes 
bedre egnede områder for en slik etablering. 
 
Som siste punkt kommenteres det at det er liten 
risiko for at planen vil komme i konflikt med 
automatisk fredede kulturminner på land, men at 
arbeid må stanses øyeblikkelig om slike minner 
oppdages både på land og i vann. 

Tatt til orientering. 
 
 
 
Tatt til orientering. 
Det har blitt gjort noen videre 
vurderinger for alternative 
lokasjoner, og disse ligger vedlagt. 
 
 
 
Tatt til orientering 

Kystverket, 
19.08.2020 

Refererer til uttalelser og standpunkter fra 
behandlingen før opphevelsesvedtaket. 
Kystverket kan ikke se at forslaget til arealbruk er 
konfliktskapende med de virke- og interessefelt 
som Kystverket forvalter, og heller ikke fører med 
seg noen upåregnelige eller negative 
konsekvenser. 

Tatt til orientering. 

Fiskeridirektoratet, 
28.08.2020 

Forslaget vil ikke påvirke fiskeri- eller 
akvakulturinteresser. 
 
Fiskeridirektoratet har registrert et gyteområde 
for kysttorsk i Erviksvaet. Havforskningsinstituttet 
(HI) har verifisert og registrert at dette feltet er 
betydelig større enn opprinnelig tenkt. 
Planområdet er derfor godt innenfor dette 
gytefeltet. Reguleringsplanen mangler en 
vurdering av dette feltet, ettersom størrelsen av 
dette var ukjent når planen opprinnelig ble 
utarbeidet. Det etterlyses derfor en vurdering av 
tiltakets påvirkning på dette gytefeltet. 
 
Videre kan utfyllingen i sjø potensielt spre skarpe, 
flisige eller nåleformede partikler som potensielt 
kan skade torskeyngel og annen marin fauna. 
Videre kan også utfylling spre forurensede 
sedimenter, og ikke-omsatt sprengstoff eller 
metaller ut i det marine miljøet. Det må dermed 
fastsettes avbøtende tiltak i planen før utfylling i 
sjø kan skje. 
 
Utover dette har ikke Fiskeridirektoratet 
ytterligere merknader til planforslaget. 

Tatt til orientering 
 
 
Frøya kommune har kontaktet 
Havforskningsinstituttet og bedt 
om en kort evaluering av det 
registrerte gytefeltet. 
 
 
 
 
 
 
 
Avbøtende tiltak, som 
utplassering av siltskjørt og unngå 
arbeid i gyteperioden vil kunne bli 
implementert for å sikre minimal 
skade på det marine miljøet. 

Norges Vassdrags- 
og 
Energidirektorat, 

Anbefaler kommunen å belegge fagområdet 
geoteknikk med ansvar i byggesak, i tråd med 

Begge punkter tas til etterretning, 
og implementeres i 



28.08.2020 uttalelsene gitt til søknad om tiltak i sjø den 
23.04.20 (til FM). 
 
Anbefaler også at det legges inn 
reguleringsbestemmelse med formulering 
«konklusjoner fra Geoteknisk notat G-notat 001 
1350034185 datert 17.06.19 med tilhørende 
datarapport fra grunnundersøkelser legges til 
grunn i behandling av byggesøknad. Fagområdet 
geoteknikk er belagt med ansvar i byggesøknaden 
ved tilta som medfører utfylling i sjø». 

planbestemmelsene etter vedtak 
og påfølgende mekling. 

Norsk Ornitologisk 
Forening, 
28.08.2020 

Åpner med at hubrobestanden på Frøya har vært 
godt kartlagt siden 1999, og en vet derfor at den 
lokale bestanden er svært lokal og stedbunden. 
 
Ettersom populasjonen på Frøya ikke opplever 
stort med tilsig av hubro fra nabokommuner, så 
er bestanden svært sårbar om en eller flere 
lokaliteter går tapt. Siden 2000 har fem lokaliteter 
blitt forlatt, og det er bare et fåtall intakte 
territorier igjen. 
 
Videre kommenteres de forskjellige utsagnene til 
Natur og Samfunn, hvor det signaliseres at 
mesteparten av utsagnene er basert på et dårlig 
grunnlag, eller feil. 
 
Videre refereres takseringen av hubrolokaliteten, 
gjennomført i mai 2020, hvorpå det kommenteres 
at hubrolokaliteten det er snakk om er det beste 
gjenværende hubroterritoriet på Frøya med god 
ungeoverlevelse. 
 
Brevet konkluderes med at fremtidig utbygging 
og industri burde lokaliseres i mindre sårbare og 
faunarike områder enn Ellingsundet. 

Tatt til orientering. Natur og 
Samfunn ble i 2020 engasjert av 
FM og Miljødirektoratet for å 
kartlegge naturtyper på Uttian 
våren 2020. Det er ikke 
kommunens oppgave å trekke 
faginstansenes vurderinger i tvil. 
Vi har likevel sett at det her er en 
stor uenighet i fagmiljøene, noe 
som igjen gjør Uttian saken til en 
vanskelig sak. Administrasjonen 
prøver likevel å fremme alle de 
opplysninger og syn som vi har 
mottatt både før, under og etter 
høringsperioden, slik at saken kan 
belyses på en best mulig måte. 

Fylkesmannen i 
Trøndelag, 
01.09.2020 

Fylkesmannen fremmer innsigelse med hjemmel 
i PBL §5-4 og NML §9 (Føre-var-prinsippet). 
 
Området rundt Ellingssundet og Litlsørøyan anses 
som et viktig næringssøksområde for Hubro. 
 
 
 
 
Gunstige strømforhold, skjellsand og 
gruntvannsområder i og rundt planområde gir 
god næringstilgang ved Ellingsholmene og 
Litjsørøyan. Utbyggingen kan potensielt endre 
strømmen, og det er derfor usikkerhet knyttet til 
hvordan dette vil forplante seg gjennom 
næringskjeden. Videre kan mink potensielt 
etablere seg i stenfyllingen. 

 
Etableringen av næringsområdet er av lokal 
betydning, mens hubro er en nasjonalt viktig art. 
Tiltaket vil være nok en belastning på lokaliteten, 

 
 
 
Det er fra kommunens side 
kommet med spørsmål og forslag 
til potensielle avbøtende tiltak for 
planen, slik at innsigelse kan 
trekkes. 
 
Forskyvning av tiltak, 
strømanalyser, kulverter, mink- 
og kråkefeller, foring og andre 
avbøtende tiltak har blitt 
diskutert i møte med FM. 
 
 
 
 
Etter ovennevnte møte med FM, 
så fremstår det som at 
usikkerheten rundt hubroens 



og vil gjøre det vanskeligere å nå eller 
opprettholde §§ 4 og 5 i NML. 

situasjon, uavhengig av 
avbøtende tiltak, gjør at FM ikke 
trekker sin innsigelse. 

Frøya eldre- og 
brukerråd, 
07.09.2020 

Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser til 
høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt mandat 
om at alle saker som angår eldres levekår og alle 
saker som angår mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal forelegges rådet før 
beslutning foretas i kommunestyret, herunder 
plansaker med hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

Tatt til orientering. 

 

 

Private merknader 

Avsender m. 
mottaksdato 

Merknad Behandling 

Trond Jacobsen, 
25.08.2020 

Kommenterer at det mangler opplysninger 
angående eierforhold av Ellingsholmen og 
Litlsørøya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre bemerkes det at området er lite, uten 
mulighet for utvidelse, og at det må til store 
mengder fyllmasse for å opparbeide området. 
Det stilles spørsmål rundt hvor disse massene 
skal komme fra. 
 
 
 
Det kommenteres at det er et rikt fugleliv i 
området, og at en av de beste fiskeplassene 
finnes på sørvestspissen av Ellingsholmen. 
Mener at denne fiskeplassen bør tilrettelegges 
bedre med veiadkomst og anledning for 
bevegelseshemmede til å ta seg dit. 
 
 
 
 
Stiller videre spørsmål rundt kommunens 
økonomi, og de kostnader som kommer med 
etablering av området. 
 
 
 
 
Til slutt kommenteres det at det finnes 
alternative områder på Rabben og Nesset som 

Eierforholdene for Ellingsholmen 
og Litlsørøya er utredet. Gamle 
skylddelinger er studert og flere 
diskusjoner med hjemmelshavere 
på Uttian er gjennomført. Statens 
Vegvesen sitt ferdigveiskart, 
benyttet da Uttian bru og 
Uttiveien ble etablert bekrefter 
også dette. 
 
 
 
Overskuddsmasser fra etablering 
av gang- og sykkelveg fra 
Hamarvika til Sistranda er tenkt 
brukt i prosjektet. Massene ligger 
p.d.d midlertidig lagret på 
sydsiden av veien. 
 
 
Gjennom planen vil et stort 
område på nordsiden av Uttian 
bru bli planert og bygd opp. Å 
pålegge utbygger å tilrettelegge 
for en egen vei under brua anses 
som urimelig, med tanke på at det 
enkelt kan fiskes fra den planlagte 
utfyllingen, også for 
bevegelseshemmede. 
 
Dette er aspekter som normalt 
ikke behandles i en plansak. 
Kostnader knyttet til erverv og 
opparbeidelse av området, er lagt 
inn i avtaler med de som ønsker å 
etablere seg der. 
 
Alternative områder har vært 
vurdert, men de foreslåtte 



virksomhetene kan legges til, som vil være 
billigere enn å bygge ut næringsområdet. 

områdene fra Jacobsens side har 
ikke den nødvendige plassen per 
dags dato. I tillegg har eierne på 
disse områdene egne planer, så 
det må gjøre et minst like stort 
arbeide, om ikke større, enn det 
som er tenkt på Uttian om 
bedriftene tenkes overført til de 
nevnte forslag. 

Line Hegle, 
26.08.2020 

Henviser til konsekvensutredning av Hubro fra 
Natur og Samfunn sett opp mot uttalelse gitt 
av Kai-Egil Skarsvåg i Frøya.no (16.07.2020). 
 
I konsekvensutredningen står det at hubro 
jakter om natten, og vil bli mindre påvirket av 
aktiviteten som foregår på dagtid. I intervjuet 
sier Kai-Egil at han og folkene hans jobber 
døgnet rundt. Dette er klart en 
interessekonflikt ettersom dette betyr at det 
kan foregå aktivitet på området når hubro er 
ute og jakter. 
 
 
 
 
 
 
 
Videre så kommenteres det at utredningens 
ordlyd fremstår som veldig usikker, og at dette 
heller er argumentasjon mot å bygge ut 
planområdet. 

 
 
 
 
Tatt til orientering. 
At Kai-Egil jobber døgnet rundt 
betyr ikke at det foregår støyende 
arbeid i lokalene. Det er i dette 
tilfellet mest sannsynlig henvist til 
drodling og tegning av nye 
båttyper etc, ikke faktisk bygging, 
ettersom arbeidsgiver ikke kan 
kreve at deres ansatte skal være 
disponible 24/7, 52 uker i året. 
Videre skal bygningsmassen også 
være støyisolert for å forhindre 
unødvendig lydforurensning til 
nærliggende områder. 
 
Tatt til orientering. 
Det er utført mye 
informasjonshenting i 
sammenheng med hubro for å 
minimere disse usikkerhetene så 
godt det lar seg gjøre. 

Odd Einum, 
26.08.2020 

Stiller spørsmål ved kvaliteten til rapportene 
fra Natur og Samfunn AS. Er uenig i deres 
vurdering at området har liten verdi for fugler, 
ettersom Einum og hans kone har over flere år 
observert et yrende fugle- og dyreliv i området 
når de har gått turer fra hytten deres på Gnr. 
26 Bnr. 55. 
 
Videre refererer Einum til merknader sendt inn 
ved tidligere anledninger, hvor det 
kommenteres at «flere områder lenger inn på 
Uttian er utbygd eller regulert til fritids-, 
boliger, eller privat næring. I tillegg benyttes et 
større område som beitemark for sau. Det er 
derfor mye som tyder på at området fra Uttian 
bru og et lite stykke inn på Sørøya er 
avgjørende for mat-tilgangen for hubroen. Det 
fortoner seg som lite sannsynlig at Hubroen 
bare kan finne et annet område å finne maten 
sin på», og kommenterer både bebyggelse og 
naturmessige forhold i de resterende 
områdene rundt lokaliteten. 
 

Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering. Dette er 
informasjon som har kommet inn 
underveis i behandlingen, og som 
vil bli lagt til ved 
sluttbehandlingen av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I tillegg kommenteres det at forslag til 
arealendringer i kommuneplanens arealdel 
2018-2030 ble avslått pga. observasjon av 
Storspove, mens det i dette tilfellet er gitt 
grønt lys selv om storspove er bekreftet i 
området, for ikke å nevne andre arter som 
hegre, hubro, oter og andre arter. 
 
 
 
 
 
 
 
Einum fortsetter så å kommentere forhold 
rundt støy, rekreasjon, landskapsbilde, 
alternativ plassering, bevaring av uberørte 
områder og generelt kommunens holdning til 
naturmangfoldet. 

I behandlingen av KPA så ble det 
ikke gjort noen dyp 
konsekvensutredning av hvert 
eneste forslag. Området på Uttian 
var gjenstand for lignende 
diskusjoner, men innsigelse fra 
FM ble trukket ved at det her var 
snakk om et reguleringsarbeide 
som ville avdekke eventuelle 
interesser eller konflikter, og ta 
høyde for disse på et høyere 
detaljnivå enn arbeidet med KPA 
åpner for. 
 
Tatt til orientering. 
Forholdene angående støy, 
landskapsbilde, rekreasjon og 
alternativ plassering kan finnes i 
saksdokumentene. 

Rita-Elin Hovde, 
30.08.2020 

Innleder med å kommentere at 
dokumentasjonen for saken er generelt faglig 
tynt, og at konklusjonene er i alt for stor grad 
basert på synsing. 
 
Ber i sin merknad om at de folkevalgte i Frøya 
kommune og Fylkesmannen gir 
naturmangfoldloven den vekt den skal ha i 
vurderingen, og at Frøya kommune finner 
områder for industri som gir mindre inngripen 
og negativ effekt, samt romme flere aktører 
enn to. 

Tatt til orientering. 
 
 
 
 
Tatt til orientering. Frøya 
kommune har i denne prosessen 
etterstrebet å belyse så godt som 
mulig saken i sin helhet. 
 
I kommunens planstrategi, som er 
planlagt vedtatt ila. oktober, for 
2020 – 2024 så legges det opp til 
en gjennomgang av kommunens 
næringsarealer, samt et 
planarbeid for å sikre at Frøya 
kommune kan tilby områder til 
næringsaktører, samtidig som at 
en slipper en spredt utbygging av 
industri. 

Kjell Johan Mathisen 
m. flere, 
30.08.2020 

Har delt sine merknader inn i fire temaer. 
 
Fjernvirkning: 
I overordnet plan settes makshøyde til 12 m, 
mens det her tillates 14 m. Dette vil gi en 
vesentlig endring av landskapskarakteren, og 
vil bryte med den eksisterende silhuetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tas til orientering. Som nevnt i 
merknaden så er det i hovedsak 
Skarsvåg Boats sitt behov som har 
gjort at maks høyde settes til 14 
m. Kommuneplanens arealdel er 
en overordnet plan, med brede 
penselstrøk, mens en 
detaljreguleringsplan er mer 
detaljert, nettopp fordi en kan 
kjøre dypere analyser når man 
kommer seg ned på detaljnivå i et 
mindre geografisk område. At et 
næringsområde dermed får 
høyere makshøyde enn 
kommuneplanen står dermed ikke 
i strid med overordnet plan, 



 
 
 
Støy: 
Stiller seg kritiske til at potensielt støyende 
industri blir lagt vis a vis boliger på Fast-Frøya. 
Eksisterende trafikkstøy er allerede 
sjenerende, og det antas at bedriftene på lang 
sikt kan vokse ut av lokalene, og dermed vil 
støyisolasjonen i byggene ikke kunne redusere 
støyen som forutsatt. 
 
 
Store inngrep, lite nytte: 
Tiltaket består av store inngrep, men arealet vil 
kun romme to næringsaktører, uten mulighet 
for utvidelse. Det anses som unødvendig å 
åpne området når det finnes eksisterende 
områder som ikke er fullt utnyttet ennå. 
 
 
 
 
Utfylling i sjø: 
I planforslaget sies det at utbyggingen vil 
medføre utfylling i sjø på 28 500 m2, noe som 
er 25% større enn omrisset av arealet i planen. 
Rammene her bør være mye tydeligere, slik at 
det ikke gis åpning for tolkning. 

ettersom det er 
detaljreguleringen som er 
førende. 
 
Tatt til orientering. 
Problemstillingen er opprinnelig 
svart ut i planforslaget, men som 
det nevnes i merknaden, så er det 
vanskelig å ta høyde for fremtidig 
vekst og «ad-hoc» løsninger. 
 
 
 
 
Frøya har ganske mange områder 
satt av til næring, men mange av 
disse har per dags dato liten 
restkapasitet for storetableringer. 
Mange områder som har slik 
restplass har egne planer for 
hvordan disse områdene skal 
utnyttes. 
 
Saksbehandler ser her at det 
finnes en skrivefeil i 
planbeskrivelsen. Det er ikke 
snakk om en utfylling i sjø på 
28 500 kvadratmeter, men en 
utfylling som består av 28 500 
kubikkmeter steinmasse. Det 
opparbeidede området vil være 
på ca. 13 400 kvadratmeter, 
inklusiv fyllingsfot. Det anses 
derfor at de rammene som 
etterspørres faktisk eksisterer, 
men at skrivefeilen har skapt en 
misforståelse. 

Lars Ingebrigt Vavik, 
31.08.2020 

Begynner sitt merknadsbrev med en kort 
gjennomgang av historikken til plansaken. 
Fortsetter dernest med å beskrive kort 
vurderingene som er gjort av Natur og 
Samfunn, og poengterer spesielt mangelen på 
vurdering av gytefeltet til torsk, som er 
registrert i området. Etter dette kommer det 
punkter inndelt i undertema. 
 
Observasjon av Ellingsundet: 
Her kommenteres det rike naturmangfoldet, 
med mange eksempler på både flora og fauna. 
Det skrives videre at området har allerede blitt 
påvirket av menneskelig aktivitet, men at disse 
mest sannsynlig ikke har medført til vesentlige 
endringer i næringskjeder og økologiske 
kretsløp. Videre er observasjon av topp-
predatorer et godt signal på at området er 
økologisk intakt. En steinfylling på 28 500 m3 
vil kunne påvirke næringskjedene negativt. 

Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gytefelt ved Ellingsundet: 
Kysttorsken står oppført som sterkt truet (EN), 
og det er viktig å verne arten for at denne ikke 
skal forsvinne. Gytefeltet syd for Uttian bru ble 
nylig verifisert (2019) av HI, som ledd av et 
arbeide «for å identifisere potensielle områder 
for etablering av marine bevaringsområder». 
 
Økologisk vippepunkt: 
Østsiden av Frøya «spises opp» bit for bit av 
tiltak. Alle eksisterende, tyngre tiltak har 
konstant aktivitet og utvidelsesplaner. Hvis nok 
et tiltak skal plasseres i området, så kan dette 
potensielt overskrive tålegrensen for det lokale 
økosystemet, og mangfoldet kan dermed 
påvirkes negativt. Det kommenteres her at det 
finnes andre områder, som eksempelvis 
Hestøya, hvor aktørene kan etablere seg, i 
stedet for å åpne opp et uberørt område. 
 
 
 
 
Konklusjon 
Til slutt skrives det at Fylkesmannen bør 
berømmes for at de har stilt spørsmål om 
lokaliteten. Videre skrives det at rapportene 
fra Natur og Samfunn anses som lite 
troverdige, og ikke kan brukes som grunnlag 
for en politisk beslutning. Vavik ber derfor om 
at det blir foretatt nye undersøkelser og 
konsekvensanalyser før en slik plan gis aksept. 

 
 
Tatt til orientering. 

Frøya kommune har allerede 

kontaktet HI og bedt om 

informasjon ang. gytefeltet 

 
 
 
Tatt til orientering. Her skrives det 
om store spørsmål som er 
vanskelige å finne ut av med en 
enkelt regulering, ettersom 
problematikken strekker seg over 
et stort område. Frøya kommune 
prøver å rette kartlegginger av 
naturmangfold mot de områder 
hvor vi ser det er stort press, så vi 
har et best mulig utgangspunkt 
kunnskapsmessig når det kjøres 
revidering av kommuneplanens 
arealdel.. 
 
 
Tatt til orientering. Natur og 
Samfunn ble i 2020 engasjert av 
FM og Miljødirektoratet for å 
kartlegge naturtyper på Uttian 
våren 2020. Det er ikke 
kommunens oppgave å trekke 
faginstansenes vurderinger i tvil. 
Vi har likevel sett at det her er en 
stor uenighet i fagmiljøene, noe 
som igjen gjør Uttian saken til en 
vanskelig sak. Administrasjonen 
prøver likevel å fremme alle de 
opplysninger og syn som vi har 
mottatt både før, under og etter 
høringsperioden, slik at saken kan 
belyses på en best mulig måte. 

Frøya SV v/Eskil 
Sandvik, 
31.08.2020 

Innspillet omhandler i hovedsak tre punkter: 
 
Gyteplass for kysttorsk 
Kysttorsken er en rødlistet art (EN), og det er 
derfor viktig å sikre eksisterende gytefelt, samt 
hjelpe til med gjenoppbygging av bestanden. 
Frøya SV kan ikke se at dumping av 3000 
lastebillass med steinfylling er forenelig med å 
ivareta gytefeltet. Det gis ikke noen forslag til 
avbøtende tiltak, annet enn at planen ikke 
vedtas, og det anbefales at Frøya kommune 
heller vurderer å verne dette unike området, 
samt at FM tar initiativ så det blir foretatt 
nødvendige vitenskapelige undersøkelser. 
 
 

 
 
 
Merknaden er tatt til orientering. 

Frøya kommune har allerede tatt 

kontakt med HI og bedt om 

informasjon angående gytefeltet. 

 
Videre er det også sett på 
muligheten for avbøtende tiltak 
som plassering av siltskjørt og 
unngå anleggsarbeid i 
gyteperioden. 
 
 
 



Visuell forringelse 
Frøya SV anmoder om at utsagnet fra Rambøll 
A/S vedrørende visuell forringelse tas på 
høyeste alvor, og at det sees i sammenheng 
med annen utbygging i området. 
 
Avslutningsvis kommenteres det at «det er på 
høy tid at kommunens naturperler tas vare på 
mens det ennå er tid». 
 
Dyreliv, fauna og flora 
Frøya SV ber om at Frøya kommune setter seg 
godt inn i samspillet mellom artene både på 
land og i vann, og at dette tillegges vekt i den 
endelige vurderingen. 

 
Tatt til orientering. I utforming av 
bygningsmassen er det bla. 
forsøkt brukt mest mulig nøytrale 
farger, men det finnes likevel få 
avbøtende tiltak for et bygg av 
denne størrelsen. 
 
 
 
Tatt til orientering. Kommunen 
har over de siste månedene prøvd 
å kartlegge de naturverdier som 
finnes i området, og se på 
hvordan områdets økologi er bygd 
opp. 

Dyrvik Grendalag, 
31.08.2020 

I likhet med sine tidligere innspill i forrige 
planprosess så ønsker styret i Dyrvik grendalag 
at det legges inn et rekkefølgekrav om gang- 
og sykkelvei fra Dørvikan – Uttiankrysset, og vil 
påklage et positivt vedtak hvis dette ikke er 
gjort. 

Tatt til orientering. 
Problemstillingen med gang- og 
sykkelvei er ikke et problem som 
vil forsvinne hvis planen om 
Uttian næringsområde ikke 
vedtas, ettersom det er et 
eksisterende problem.  
 
Det pågår et arbeid opp mot 
Fylkeskommunen for å etablere 
gang- og sykkelvei mellom 
Sistranda og Nesset. Dette 
prosjektet vil bli realisert 
uavhengig av planen på Uttian. 
 
Det konkluderes dermed med at 
innspillet vil bli ivaretatt gjennom 
pågående prosesser. 

Kjell Madsvaag, 
03.09.2020 

Har fordelt sine merknader på 10 punkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Manglende oversikt over 
eiendomsforhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksbehandler ønsker å 
kommentere i første instans at 
merknaden er kommet inn for 
sent ihht. svarfrist, ettersom at 
den foregående meldingen 
manglet informasjon som ville 
gjort den til en fristavbrytende 
merknad. Saksbehandler har 
likevel valgt å behandle 
merknadene grunnet sakens 
karakter. 
 

1. Eierforholdene for 
Ellingsholmen og 
Litlsørøya er utredet. 
Gamle skylddelinger er 
studert og flere 
diskusjoner med 
hjemmelshavere på 
Uttian er gjennomført. 
Statens Vegvesen sitt 
ferdigveiskart, benyttet 
da Uttian bru og 



 
 
 

2. Et bygg på 14 m høyde burde vært 
samlokalisert med annen industri, 
fremfor lagt for seg selv på et så 
åpent punkt som Uttian er. 
 

3. Reiser spørsmål om mudring i et 
område som består av skjellsand. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Gytefelt for kysttorsk, vil tiltaket 
forsterke tilbakegangen av fredede 
arter i området? 
 

5. Det samler seg bunnslam ved innløpet 
til Madsvågen, som ansees som et 
resultat av etableringen av Uttian bru. 
Det etterlyses derfor strømmålinger 
for å avdekke om tiltaket vil forsterke 
dette. 
 
 
 
 
 

6. Bringer opp spørsmål om sjøørreten i 
Madsvågvassdraget vil bli påvirket. 
 
 
 
 

7. Kommenterer at området er svært 
attraktivt og potensielt livsnødvendig 
for mange fuglearter, deriblant en 
hegrekoloni. 
 
 
 
 
 
 

8. Påstår at rapporten fra Natur og 
Samfunn beror på faktafeil og at 
konklusjon er feil og misvisende. 
 
 
 
 
 

Uttiveien ble etablert 
bekrefter også dette. 
 

2. Tatt til orientering. 
 
 
 
 

3. Det er ikke planlagt noen 
mudring ved etablering 
av området, men skulle 
det vise seg å bli behov 
for mudring, så kan 
siltskjørter og andre 
avbøtende tiltak kunne 
benyttes for å forhindre 
spredning av løsmasse. 
 

4. Her har kommunen tatt 
kontakt med HI for å få 
mer informasjon 
vedrørende gytefeltet. 

5. Det antas at 
strømforholdene vil bli 
minimalt påvirket, slik 
beskrevet i 
klagesaksbehandlingen. 
Det kan gjennomføres 
strømmålinger om dette 
kreves gjennom 
behandling av 
utfyllingstillatelsen. 
 

6. Ved bruk av siltskjørt, og 
potensielt unntak av 
arbeid i gytetiden, så vil 
sjøørreten bli minimalt 
påvirket av tiltaket. 
 

7. Tatt til orientering. 
Kommunen har mottatt 
mye informasjon om det 
lokale fuglelivet både før 
og under 
høringsperioden, og 
dette vil bli brakt med til 
den endelige 
behandlingen. 
 

8. Tatt til orientering. Natur 
og Samfunn ble i 2020 
engasjert av FM og 
Miljødirektoratet for å 
kartlegge naturtyper på 
Uttian våren 2020. Det er 
ikke kommunens 
oppgave å trekke 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Kommenterer at området må ha en 
større oterbestand enn det som 
konkluderes med i rapporten fra 
Natur og Samfunn. 
 
 
 

10. Kommenterer at det ikke står noe 
sted hvor steinmassen skal komme 
fra, men konkluderer at dette må 
komme fra andre steder i Frøya 
naturen. I tillegg kommenteres 
påvirkningen av landskapsbildet som 
byggene vil gi. 

faginstansenes 
vurderinger i tvil. Vi har 
likevel sett at det her er 
en stor uenighet i 
fagmiljøene, noe som 
igjen gjør Uttian saken til 
en vanskelig sak. 
Administrasjonen prøver 
likevel å fremme alle de 
opplysninger og syn som 
vi har mottatt både før, 
under og etter 
høringsperioden, slik at 
saken kan belyses på en 
best mulig måte. 
 

9. Tatt til orientering. Etter 
inklusjon av oter i 
undersøkelsene, så vil 
også problemstillingen 
her tas med til 
sluttbehandling. 
 

10. Tatt til orientering. Ved 
etablering av den nye 
gang- og sykkelstien 
mellom Hamarvika og 
Sistranda, så har det blitt 
en del overskuddsmasse 
tilgjengelig. Denne 
massen er forespeilet å 
brukes i fyllingen, og 
ligger per dags dato 
midlertidig lagret på 
Litjsørøya. Om denne 
massen ikke skulle 
strekke til, så har 
masseuttaket ved 
Steinsvatnet kapasitet til 
å kunne supplere det 
som måtte mangle. 
Vedrørende 
landskapsbilde så er 
dette beskrevet i 
planbeskrivelsen. 
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Utvalg: Frøya eldre- og brukerråd   
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SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE  

 

Vedtak: 

Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt mandat om at 

alle saker som angår eldres levekår og alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne skal 

forelegges rådet før beslutning foretas i kommunestyret, herunder plansaker med hjemmel i Plan-og 

bygningsloven. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

 

Behandling: 

Frøya eldre- og brukerråds behandling i møte 07.09.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt mandat om at alle 

saker som angår eldres levekår og alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne skal forelegges 

rådet før beslutning foretas i kommunestyret, herunder plansaker med hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt av Rita Hovde. 
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Viser til mail av 31/9.2020, og oversender tilleggsdokument. 
  

Vil komme med følgende merknader til høring av overnevnte. 
  
1. Har brakt i erfaring nevnte område, som ikke er matrikkelført, har uklare 
eiendomsforhold som må avklares i forkant av slike prosesser. Slike uavklarte forhold 
skaper dårlige prosesser som kunne ha vært unngått. Eierforholdene må avklares. 
  
2.  I Frøyasammenheng har det hvert diskutert om virkningen av bygningsmasse i 

silhuett over lengere tider. Et bygg med en høyde på 14 m på  så små kuperte holmer 
som planen omhandler rimer ikke med tidligere konklusjoner, der liketil bolighus ikke 
skulle ha en slik virkning.Dette bygget vil få en høyde med Uttian bru, som har en 
seilingshøyde på 16 m. Hele bygget vil stå i silhuett med tilsvarende innsyn fra alle 
kanter. Er det dette vi ønsker på slike plasser i Frøyasammenheng. En kan godt se 
tilbake på debatten om den nye brannstasjonen og resultatet av den.Det finnes helt klar 
andre muligheter for plassering av en slik industri. Hva med en samlokalisering med 
andre mekaniske bedrifter. Dette har skapt synergier hos andre lignende tiltak. Å klatte 

slik industri rundt om på Frøya skulle være unødvendig. 
  
3. Reiser spørsmål også rundt mudring i et område som for det meste består av 
skjellsand. Hva med avdrift av sandpartikler i sjøen ved en slik vanngjennomstrømning 
som er i Ellingsundet. Det vil mest sansynlig bli nedslamming av et stort område. 
  
4.Ellingsundet som gyteplass for kysttorsk har vært omtalt i rapporter fra 

Havforskningsinstituttet tidligere.  Disse rapportene er å finne hos Frøya Kommune, da 
det har vært bevilget penger to forskningen. Det meste av yngelen som blir klekt på 
strekningen Hamarvik-Skagan føres med strømmen inn i Froan Naturreservoar og er et 
stort potensielt matfat i fredningsområdet. Forskerne er fortiden bekymret for den store 
tilbakegangen av fredede arter i 
området. Vil en reduksjon av nevnte gyteplasser forsterke dette. 



 
  
5.  Ved mudringen ifb med byggingen av Uttian bru ble strømforholdene i sundet 
vesentlig forandret, med den følge at store mengder av bunnslam og sand la seg opp ved 
innløpet il Madsvågen. Dette vil mest sansynlig forsterkes med så stor fylling i sjøen, som 
igjen vil øke problemet med å ta seg inn i Madsvågen med båt i framtida. En bør her 
foreta strømmålinger som kan avdekke dette. 
  
6.  Hva med sjøørreten i Madsvågvassdraget. Den vil stå i fare for å miste årganger og 
muligens bli borte da den er svært ømfintlig for små sandpartikler som tiltaket vik 
generere, spesielt i en anleggsperiode. 

  
7.  Vi som er bosatt i nærheten vet at området og nærliggende strender/grunner er 
svært attraktivt og kanskje livsnødvendig beiteområde for mange fuglearter. En 
forholdsmessig stor hegrekoloni har sitt deglige tilhold i en treklynge inntil området. 
Denne er igjen mat for en hubrolokalitet ikke langt unna. Matmangel er en av di viktigste 
årsakene til at hubro slutter med egglegging eller at ungene dør. 
  



8.  Etter å ha lest rapporten fra Natur og Samfunn ang. hubro med påfølgende 
konklusjon, så må denne bero på faktafeil i rapporten og dermed konklusjonen feil og 
misvisende. 
  
9.  Min erfaring når det gjelder oter, så må antallet med tilhold i og rundt Ellingsundet 
være mye større enn det Natur og Samfunn avdekker. Med den store tilgangen av mat 
for oteren som er i sundet opplever vi flere ganger i uken, spesielt i vinterhalvåret, oter 
svømmende opp og ned Madsvågen på sin ferd til "badeplassene" i ferskvann. Oteren må 
således ha en stor tette i området. Vi oppserverer ogs å år om annet oter med sine kull i 
sundet og nærområdet. vedlagte bilde viser tydelig dette. 

  
Oterkull våren 2020 
  



 
Otervei på Ellingsholmen. 
  
10.  28.500 kub sprengt steinmasse, eller ca 3000 lastebillass,skal hentes fra næliggende 

områder. Dvs at det mest sansynlig blir hentet fra mere enn en plass. Dette vil sikkert 
avstedkomme inngrep også andre steder i naturen. Hvor hen kommer, klokelig nok, ikke 
fram i denne runden. Må til slutt vise til rapporten fra Rambøll som beskriver den store 
forringelsen og påvirkningen av landskapsbilde samt eksponeringen mot store deler av 
omgivelsene. 
  
  
Mvh. 

  
Kjell Arve Madsvåg. 
  









       
       
E-postadresse: 
fmtlpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  24.08.2020  2019/3560 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  06.07.2020  PLAN 5014201813 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Thomas Møller, 74 16 81 26 
  
 
 
  

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
 

  

 

Uttalelse - detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde - 
Ellingsholmene - Frøya kommune 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Landbruk  
Fylkesmannen som landbruksmyndighet har med bakgrunn i nasjonale og viktige regionale 
landbruksinteresser ingen avgjørende merknader til planforslaget. 
 
Klima og miljø 
Bakgrunn 
Planområdet ligger like inntil nordsiden av fv. 451 ved brua over Ellingsundet (Dyrviksvaet), som 
forbinder Uttian med Fast-Frøya (Dyrvik). Området ligger på øyene Ellingsholmen og Litlsørøya. 
Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal. Området bygges ut 
ved å fylle ut ca. 28500 m³ i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende 
områder. 
 
Fylkesmannen hadde innsigelse til næringsområdet på Ellingsholmene – Uttian ved første gangs 
høring av kommuneplanens arealdel (KPA). Da det samtidig pågikk reguleringsplanarbeid for samme 
område, ble denne innsigelsen trukket ved 2. gangs høring av KPA. I reguleringsplanarbeidet ble det 
stilt krav til kartlegging av området, og resultatet av denne kartleggingen ga ingen indikasjon på 
spesielt verdifullt naturmangfold i området. Den nærmeste hekkelokalitet for hubro var såpass langt 
unna at direkte forstyrrelse av denne ikke burde være et problem. Fylkesmannens planseksjon var 
på det tidspunktet ikke kjent med informasjon som etter hvert har kommet til, om hubroens bruk av 
området til næringssøk, og innsigelsen til reguleringsplanen ble derfor trukket.  
 
Kommunens vedtak etter 1. gangs behandling av reguleringsplanen ble påklaget. Underveis i 
prosessen har det kommet til en god del ny informasjon om hubroens bruk av området. Den 
24.04.2020 mottok kommunen resultatet av Fylkesmannens klagebehandling. Fylkesmannen 
besluttet å oppheve planen med bakgrunn i at det manglet vurderinger på det nye 
kunnskapsgrunnlaget som forelå, og at denne informasjonen kan ha virket bestemmende for utfallet 
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i saken. Området er derfor kartlagt på nytt, og det er gjennomført en vurdering etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Internasjonale forpliktelser 
Norge har gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold (Rio-konvensjonen 1992) forpliktet seg til å 
redusere tapet av biologisk mangfold, deriblant hubro.  
 
FNs naturpanel slår fast at tap av habitat gjennom endring av arealbruk er den viktigste årsaken til 
nedgang i artsmangfold globalt. Det samme er tilfelle i Norge. Over 2000 arter er utrydningstruet her 
i landet, og for å nå FNs bærekraftsmål må også norsk artsmangfold sikres. 
 
Hubro 
I henhold til Artsdatabankens rødliste for arter er hubro en sterkt truet art (EN). Den norske 
bestanden var i 2014 vurdert til å være mellom 900 og 1370 individ. Det er rapportert om 
bestandsnedgang for kyststrekningen mellom Sognefjorden og Trondheimsfjorden og i Sør-
Helgeland.  
 
Undersøkelser av hekkelokaliteter viser at reirhyller er brukt i flere hundre, i noen tilfeller i tusen år. 
Det aktuelle hubroterritoriet kan med andre ord ha vært der i hundrevis av år. Sakte, men sikkert 
har den menneskelige infrastrukturen økt, arealendringer har stadig skjedd, det har blitt mer gift, 
mer forstyrrelser, og kanskje mindre mat for hubroen i territoriene.  
 
I senere tid har det blitt vanligere å tenke helhetlig rundt arter og deres overlevelse. Tidligere var det 
vanlig å bevare enkeltarter ved for eksempel å forby jakt på arten. Nå har forståelsen for å se på en 
arts økologiske funksjonsområde økt. Når det gjelder hubro har det inntil svært nylig vært vanlig å 
kun beskytte hekkelokaliteter mot forstyrrelser. Mer kunnskap om, og vektlegging av økologi, tilsier 
at en uforstyrret hekkelokalitet ikke er nok om det blir vanskelig å skaffe mat i hekketiden. 
 
Handlingsplanen for hubro ble ferdigstilt i 2009 og er nå under revisjon. Fylkesmannen i Nordland 
har ansvar for oppfølging av handlingsplanen, og fordeler årlig midler til kunnskapsoppbygging 
rundt hubro i hele Norge. I de senere år har storsamfunnet i økende grad tatt hensyn til hubro i 
planlegging av blant annet ny infrastruktur.  
 
Hubro i Trøndelag og på Frøya 
Staten har siden handlingsplanen ble ferdigstilt i 2009 brukt betydelige summer på ulike tiltak for 
hubro. I Trøndelag har det siden 2015 blitt tildelt flere hundre tusen i tilskudd til kartlegginger og 
tiltak på Hitra og Frøya. Tiltak som har blitt tildelt midler er blant annet tilleggsforing nært 
hekkelokalitet, utbedring av reirhyller og registrering av aktivitet i reir. I tillegg til midler direkte 
knyttet til handlingsplanen, deles det ut midler gjennom ordningen «Tilskudd til trua arter» og 
gjennom Viltfondet. Dette har bidratt til et relativt godt kunnskapsgrunnlag i øyregionen. 
 
I Trøndelag var det i 2019 registrert aktivitet i 30 hubroterritorier. Fire eller fem av disse aktive 
territoriene var på Frøya. Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag. 
 
Det såkalte Uttian-paret er trolig det paret på Frøya som produserer flest unger, og som «forsyner» 
andre territorier med ny hubro. I henhold til undersøkelser i regi av Norsk ornitologisk forening 
består dietten til dette paret i hekketiden hovedsakelig av måke- og andefugl. Uttian-paret er ett av 
fire, muligens fem, kjente hekkende hubropar på Frøya. Den høye hekkesuksessen er sannsynligvis 
relatert til spesielt god næringstilgang. Dersom næringstilgangen blir redusert, er det ikke så 
sannsynlig at hubroparet klarer å opprettholde sin gode hekkesuksess.  
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Kvaliteten på hubroterritoriene forringes også på Frøya. Vi kjenner ikke til hvor stor forringelse 
territoriene på Frøya tåler før det vokser opp færre individer enn det dør.  
 
Vurdering 
Etter Fylkesmannens omgjøring av vedtak i april 2020 satte Frøya kommune i gang nye kartlegginger 
og vurderinger av tiltaket sett opp mot naturmangfoldet i området. Rapportene er utarbeidet av 
Natur og samfunn på oppdrag fra Rambøll. 
 
Fylkesmannen har fått kjennskap til at Nord Universitet har gjennomført taksering av 
hubroterritorier på Hitra og Frøya. Professor Magne Husby, som forsker på fugl, leder dette 
arbeidet. Fylkesmannen har gjennomført to telefonsamtaler med Husby (23.07.2020 og 21.08.2020). 
Ingen resultater av studiene er foreløpig publisert. Gjennom Nord Universitet ble vi også kjent med 
at Norsk ornitologisk forening (NOF) ved Georg Bangjord har gjennomført innsamling av gulpeboller 
ved reir for å analysere næringsgrunnlaget til hubro i hekketida. Fylkesmannen kontaktet Bangjord 
på telefon 21.08.2020 for å få mer opplysning om undersøkelsen. Forsøk med tilleggsforing ved 
hubrolokaliteter er gjennomført av Martin Pearson, og er beskrevet i rapporten Kartlegging og 
overvåking av hubro i Hitra og Frøya, Martin Pearson, desember 2019. 
 
I det smale sundet under Uttianbrua er det relativt sterk strøm. Slike strømmer gir god tilgang på 
virvelløse dyr som er næring for sjøfuglene/vannfuglene som hubroen jakter på. I saksframlegget er 
det beskrevet at gjennomstrømningshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen 
er så liten at det ikke vil påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet. Strømmen, og 
tilgangen på virvelløse dyr her, er ifølge Husby ved Nord universitet, et svært viktig element i 
økosystemet ved Ellingsholmene. De virvelløse dyrene er næring for sjøfuglene som har tilhold i 
området, og som i neste omgang er næring for hubro. I saksframlegget antas det at strømmen ikke 
vil bli vesentlig endret, og det er derfor knyttet usikkerhet til hvorvidt en eventuell endring i 
strømforhold vil påvirke sjøfuglenes næringstilgang i området. 
 
I tillegg til gunstige strømforhold med tanke på næringstilgang for sjøfugl, er det i Miljødirektoratets 
Naturbase registrert en svært viktig forekomst av skjellsand på begge sider av brua. I andre 
skjellsandforekomster, undersøkt av NIVA, er det funnet at bunnfaunaen var karakterisert av høye 
artstall, normale til høye individtall og stor diversitet, noe som gir et godt næringsgrunnlag lenger 
opp i næringskjeden. 
 
Det er god tilgang på grunne områder rundt Ellingsholmene, og det er registrert svært mye sjøfugl i 
tilknytning til de grunne områdene og strømmen. Både strøm, skjellsand og grunne områder gir god 
næringstilgang for sjøfugl. 
 
Det skal etableres en steinfylling i sjøen. Ifølge kommunens saksframlegg er marin fauna og flora 
ikke undersøkt annet enn i fjæresonen, og kommunen skriver at kunnskapsgrunnlaget for marine 
naturtyper i utgangspunktet er ganske dårlig. Det er derfor usikkerhet rundt effekten av utfylling 
med tanke på sjøfuglenes, hubroens og andre arters bruk av området.  
Erfaringsbasert kunnskap tilsier at mink trives spesielt godt i slike steinfyllinger. Mink er en fremmed 
art med svært høy risiko på fremmedartslista. Etablering av steinfylling vil kunne gi økt predasjon fra 
mink på sjøfugl i området, og vil på sikt kunne gi dårligere næringstilgang for hubro. 
 
Det er foreløpig ikke gitt tillatelse til utfylling sjø. Behandlingen av denne søknaden er satt i bero 
inntil reguleringsplanen er endelig vedtatt.  
 



  Side: 4/7 

I Natur og samfunns notat om konsekvenser for hubro er det beskrevet at området utgjør en mindre 
del av hubrolokalitetens territorium. Videre så kommenteres det at planområdet i liten eller ingen 
grad har områder som gir spesielt gode forhold for vadefugler, ender, måker og gjess. Det er 
uenighet rundt dette mellom ulike fagmiljøer. I mai 2020 ble det gjennomført en taksering av 
samtlige hubrolokaliteter på Frøya, som ledd i et forskningsarbeid i regi av Nord universitet. 
Takseringen av den nærliggende hekkelokaliteten viser at sektoren/kvadranten som dekker Uttian er 
den med størst tetthet og variasjon av byttedyr for hubro. I tillegg er dette et område som ligger 
geografisk nært reirlokaliteten, som gir kortere turer for hubroen når den skal finne mat. Med 
bakgrunn i observasjonene gjort i takseringsarbeidet, vil holmene rundt planområdet kunne 
defineres som et av de viktigste, om ikke det aller viktigste næringssøksområdet for nevnte lokalitet. 
Kvaliteten på næringssøkområdet henger også sammen med strømmen under brua som gir god 
tilgang på virvelløse dyr som er næring for sjøfuglene som hubroen jakter på. 
 
Videre er det funnet at næringstilgang er en begrensende faktor for hubroens hekkesuksess. 
Hekkesuksessen til par som fikk tilleggsfôr økte betydelig, og viser at næringstilgang er en svært 
viktig begrensende faktor for hekkesuksess.  
 
I Natur og samfunns notat om konsekvenser for hubro, blir det fremholdt at eventuelle dyr som 
bruker planområdet vil kunne flytte seg til lignende områder i nærheten. Det antas at 
konsekvensene av nedbygging eller utfylling av sjøarealer i forbindelse med utbyggingen er relativt 
små for sjøfugl, og det skrives at disse byttedyrene kan finne andre, minst like egnede, områder ved 
Uttian. Fylkesmannen har ikke funnet dokumentasjon på at fugl som får sine leveområder ødelagt 
eller forstyrret, flytter til et annet område uten problemer. Naturen og økologien er komplisert. En 
liten endring langt nede i næringskjeden kan få alvorlige konsekvenser for predatorer på toppen av 
kjeden. Det er usikkert om andre områder i nærheten er minst like egnet for næringssøk. Dersom de 
er like egnet vil konkurransen om de andre områdene øke dersom Ellingsholmene blir forstyrret 
eller ødelagt som næringssøkområde. Økt konkurranse vil føre til dårligere livsgrunnlag for flere 
arter. Hvis avstanden fra hekkelokaliteten til næringssøkområdet øker, vil det bli mer energikrevende 
for hubroen å skaffe mat.    
 
Det er knyttet usikkerhet til effektene av tiltaket. Natur og samfunn, som har kartlagt området og 
vurdert tiltaket etter naturmangfoldloven §§ 8-12, konkluderer med at tiltaket ikke vil få vesentlig 
effekt på hubro i området. Fylkesmannens faglige vurdering er at tiltaket kan få vesentlig negativ 
effekt på Uttian-parets hekkesuksess, på grunn av dårligere næringstilgang, om tiltaket 
gjennomføres. Usikkerhet om effektene av et tiltak, kan medføre at føre-var-prinsippet får 
anvendelse. Hvis det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om effekter på naturmangfold, følger det 
av føre-var-prinsippet at det skal tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
 
I dette tilfellet kan en tenke seg at flere mindre åpenbare effekter av arealendringer, som redusert 
næringstilgang, økt forstyrrelse fra båttrafikk og menneskelig aktivitet samt økt belastning fra mink, 
kan få negativ påvirkning på sjøfugl i området og dermed påvirke hubroen negativt. Over tid kan det 
føre til at arten forsvinner fra Uttian.  
 
I henhold til § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for. I denne saken er det næringskjeden i Ellingsundet, hvor hubro 
er topp-predator, som blir tillagt mest vekt. 
 
En vurdering av påvirkningen på en art regional eller nasjonalt, vil særlig være aktuelt der man har 
mange inngrep som påvirker det samme naturmangfoldet. De samlede konsekvensene av flere 
inngrep kan være at arten blir så svekket regionalt eller nasjonalt at det blir vanskeligere å nå 
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forvaltningsmålene for arten.  Å påføre arten nok en belastning, kan være svært negativt for artens 
videre utvikling i området. 
 
Hubroens bruk av området på høst og vinter er ikke kartlagt. Vi vet altså ikke om hubroen jakter i 
området høst/vinter, og det er usikkerhet knyttet til om sjøfugl oppholder seg i området denne tiden 
av året. Hvor hubroen jakter høst/vinter før hekkesesongen starter i februar/mars er ikke kjent. 
Dersom hubroen da trekker lenger innover på Frøya vil den da potensielt komme i konflikt med 
andre tiltak og infrastruktur, og den samlede belastningen vil da kunne øke. En kartlegging av 
hubroens jaktområder høst og vinter vil være svært vanskelig å gjennomføre. Hubro er en nattaktiv 
jeger, og i vinterhalvåret vil det derfor være vanskelig å observere jaktende hubro. Det er ikke lenger 
anbefalt å feste ulike sendere på fuglekroppen da dette har vist seg å være en stor belastning for 
fuglen. Hubroen oppholder seg ikke ved reiret utenom hekketida, og det vil derfor være vanskelig å 
samle gulpeboller for analyse.   
 
Det er beskrevet at bedriftene som skal etablere seg i dette området har behov for å ta i mot 
kunder. Det er blant annet snakk om et firma som driver service på båter og et bryggeri som har 
behov for plass til sine kunder både ute og inne. Økt ferdsel og menneskelig forstyrrelse vil kunne 
redusere kvaliteten på næringssøkområdet.  
 
Etablering av steinfylling vil som nevnt kunne gi økt predasjon fra mink på sjøfugl i området, og vil på 
sikt kunne gi dårligere næringstilgang for hubro. Den samlede belastningen på hubro vil dermed 
kunne øke.  
 
I denne saken foreligger det ikke tilstrekkelig kunnskap om effektene av tiltaket på hubro, og det må 
derfor tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet, jf. § 9. En mulig risiko for 
vesentlig negativ effekt på en sterkt truet art er å anse som mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.   
 
Utbyggingen på Uttian antas å forringe viktige næringssøksområder i dette territoriet. Hvor stor den 
negative effekten tiltaket vil få for hubroens næringssøk, er vanskelig å si noe sikkert om. Tiltaket vil 
være en del av den samlede fragmenteringen og belastningen på territoriet. Reduksjon av kvaliteten 
på territoriet har pågått i tiår etter tiår. Å etablere et næringsområde i et viktig næringssøkområde 
for hubro, vil være nok et bidrag som senker kvaliteten til hubroterritoriet. Det er svært vanskelig å si 
når belastningen blir for stor. I henhold til naturmangfoldloven (NML) § 5 er det et mål at artene og 
deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine 
naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes 
økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Det er rimelig 
å anta at tiltaket vil gjøre det vanskeligere å nå dette målet. Skade som gjør det vanskeligere å nå 
eller opprettholde forvaltningsmålene i §§ 4 og 5, vil alltid anses som vesentlig skade.  
 
I henhold til NML § 12 skal det for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet tas utgangspunkt i 
en lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og 
økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Frøya kommune vurderer 
næringsområdet på Ellingsholmene – Uttian til å være det best egnede området. Best mulig 
lokalisering kan innebære at man velger den plassering som medfører minst negative konsekvenser 
for naturmangfold. Kommunens vurdering av alternativ plassering er basert på hva som er 
økonomisk og tidsmessig mest gunstig. 
Hensynet til en mulig risiko for vesentlig skade på arten må tas i betraktning når hensynet til 
naturmangfold veies mot andre samfunnsinteresser, jf. naturmangfoldloven § 9. 
 
Konklusjon 
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Å etablere et næringsområde på Ellingsholmene – Uttian er av lokal betydning. Tiltaket har en mulig 
risiko for vesentlig negativ effekt på hubro, som er en nasjonalt viktig art. Som vi påpekte 
innledningsvis er hubro oppført som sterk truet på Norsk rødliste for arter, og er derfor i en 
særstilling når det gjelder ivaretakelse av sårbart naturmangfold. Myndighetene bruker relativt store 
ressurser på å innhente kunnskap om hubro og til å gjennomføre tiltak som skal forbedre hubroens 
situasjon. Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag, og det foreligger mye 
kunnskap om hubroens bruk av det aktuelle planområdet. Det er svært stor usikkerhet knyttet til 
effektene av tiltaket isolert sett, og til den samlede belastningen som hubroen potensielt kan bli 
utsatt for om tiltaket blir gjennomført. Fordelene ved tiltaket overstiger derfor ikke ulempene, 
herunder innbefattet usikkerhet og føre var-betraktninger, jf. naturmangfoldloven §§ 9-12.  
 
Fylkesmannen fremmer med bakgrunn i naturmangfoldloven § 9 (føre var prinsippet) innsigelse til 
etablering av næringsområde på Ellingsholmen - Uttian, jf. PBL § 5-4. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 4-3. 
Det er kommunen som planmyndighet som er ansvarlig for å sikre at samfunnssikkerheten er 
ivaretatt, gjennom å kvalitetssikre og godkjenne analysen.  
 
Menneskelige aktiviteter som utfylling, mudring og sprenging i strandsonen er vanlige årsaker til 
skred. I nyere tid har det skjedd flere skredhendelser som følge av utfylling i sjø, og vi vet derfor at 
det kan være betydelig skredfare forbundet med slikt arbeid. Denne typen skred forplanter seg ofte 
bakover i stor fart og kan gi store skader på land. Det går blant annet frem av det geotekniske 
notatet at stabiliteten i deler av området er utfordrende, og at tilfredsstillende stabilitet kun kan 
oppnås ved motfylling. 
 
Vi påpeker at grunn bare kan bebygges, dersom det kan dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, i henhold til pbl § 28-
1. I bestemmelsene til planen står det at øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden blant 
annet er «geoteknisk vurdering og evt. tiltak som skal følges opp i byggefasen». I henhold til 
rundskriv H-5/18, skal reell fare avklares på siste plannivå og ikke utsettes til byggesak. Pbl § 4-3 
fastsetter også at «planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbygging i 
sonen (…), som er nødvendig for å avverge skade og tap.». Det er ikke gjort noen vurdering i 
analysen av om avdekket risiko ved utfylling, er større enn hva som kan aksepteres i lov eller 
forskrift. En slik vurdering burde vært gjort i ROS-analysen for å avklare om det er et lovfestet krav 
om oppfølging med avbøtende tiltak.  
 
Fylkesmannens faglige råd er at stabilitet og skredfare analyseres i ROS, og at eventuelle avbøtende 
tiltak sikres med konkrete bestemmelser i planen.  
 
Fylkesmannen påpeker videre at analysen mangler kildehenvisninger og har en del forenklede 
vurderinger. Vi påpeker at analysen ville vært bedre og mer etterprøvbar om dette var ivaretatt. 
 
Fylkesmannens konklusjon   
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 og med bakgrunn i 
naturmangfoldloven § 9 (føre var prinsippet) innsigelse til etablering av næringsområde 
på Ellingsholmen - Uttian. 
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Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Fylkesmannens faglige råd er at stabilitet/skredfare analyseres i ROS ,og at eventuelle 
avbøtende tiltak sikres med konkrete bestemmelser i planen. 
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Merknad til reguleringsplanen Uttian Næringsområde – høring 

Grendalaget har mottatt forslag til reguleringsplan til høring, og har følgende merknader: 

Trafikksikkerhet: 

Styret vurderer at planforslaget vil generere mer trafikk gjennom bygda, der deler av strekket er uten 

gang- og sykkelvei. Dette vil medføre uheldige konsekvenser for trafikksikkerheten for myke 

trafikanter.  

Vi kan ikke se at konsekvensene ved økt trafikk er noe særlig vurdert, utover det som er innenfor 

planens avgrensning. Når det gjelder krav til KU, så skal det vurderes vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn, dette gjelder også utenfor planens avgrensning.  

Styret i Dyrvik grendalag kan ikke akseptere at det fortsettes å gi tillatelse til utbygging, uten at det 

gjøres noe med sikkerheten til gående langs veien! 

Dersom det ikke settes rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei fra Dørvikan – Uttiankrysset, vil 

grendalaget påklage et positivt vedtak.  

 

Med hilsen 

Styret  

Dyrvik Grendalag 



Innspill fra Frøya SV vedrørende detaljreguleringsplan for 

Uttian næringsområde  

 
Frøya kommune vedtok den 26. september 2019 å godkjenne ny reguleringsplan for Uttian 

næringsområde, på gnr/bnr 26/1, /14, /31, samt 1451/1 og /2. 

 

I brev av 24.03.2020 fra Fylkesmannen i Trøndelag ble kommunen gjort kjent med at denne 

hadde kommet til at Frøya kommunes vedtak om å godkjenne reguleringsplan for Uttian 

næringsområde, er ugyldig. Årsaken til dette oppgir Fylkesmannen å være at det er funnet 

mangel ved kunnskapsgrunnlaget for vedtaket, når det ikke har vært klargjort at arealet er 

jaktområde for hubro. 

 

Saken ble derfor sendt tilbake til kommunen for ny behandling. 

 

Frøya SV mener imidlertid at det mangler kunnskapsgrunnlag også for behandlingen av 

gytefeltet for torsk som befinner seg i nærheten av det planlagte industriområde, og finner 

med dette å gi følgende innspill i saken: 

 

1) Gyteplass for kysttorsk nord for 62. breddegrad ved Ellingsundet 

 

Det finnes det flere torskestammer som oppholder seg langs norskekysten. De to viktigste 

som oppholder seg nord for 62. breddegrad er 

• Den nordatlantiske stammen som hvert år kommer inn til kysten for gyting (ikke 

utrydningstruet)   

• Kysttorsk nord for 62. grader nord (rødlistet som sterkt truet (NE)) 

 

I saksdokumentene til Fiskeridirektoratets siste reguleringsmøte som ble avholdt høsten 2019 

og som bestemte reguleringtiltak i 2020, fremkommer følgende opplysninger om kysttorsken; 

 “Departementet fastsatte i 2010 en plan som fastsetter et mål om å gjenoppbygge 

kysttorskbestandene nord for 62°N til fullt reproduksjonspotensiale, og samtidig oppnå 

tilfredsstillende vern av lokale bestandskomponenter.  

 

Inntil det foreligger en bestandsberegning som aksepteres av ICES og et vitenskapelig råd for 

hvor stor gytebestand som gir fullt reproduksjonspotensiale, skal bestanden betraktes som 

gjenoppbygget når toktindeksen for gytebestanden i to etterfølgende år ligger over 60 000 

tonn. Dette tilsvarer det gjennomsnittlige nivået på gytebestanden iht. toktmålingene i årene 

1995-98.  

 

Så lenge toktindeksen for gytebestand ikke øker, skal reguleringene ta sikte på å redusere 

fiskedødeligheten med minst 15 % per år relativt til 2009-nivået. Gytebestanden av kysttorsk 

måles ved gjennomføringen av Havforskningsinstituttets høsttokt, og resultatene fra årets tokt 

vil formodentlig være klare i begynnelsen av desember. De siste  20 årene har gytebestanden 

blitt målt til nivåer mellom 13 og 38 tusen tonn uten noen klar trend.  

 

I årene etter 2009 har gytebestanden blitt estimert til et lavere nivå enn foregående år fire 

ganger.  

 

 

 



For 2019 tilrådde ICES at det lages en ny gjenoppbyggingsplan, og dette er gjentatt i rådet 

for 2020. Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Havforskningsinstituttet i oppdrag å i 

samråd med Fiskeridirektoratet utarbeide en vurdering av status for kysttorsk nord for 62N 

med forslag til forvaltningstiltak, samt forslag til ny gjenoppbyggingsplan. Dette arbeidet 

pågår, og  rapport med status og vurdering av tiltak er forventet å foreligge i løpet av 2019. 

Utarbeidelse av en ny gjenoppbyggingsplan vil ta lengre tid. Inntil videre foreslår 

Fiskeridirektoratet en videreføring av gjeldende kysttorskvern.” 

 

Av kommunens utredning om gytefeltet ved Ellingsundet ser det ut som om det ikke er kjent 

at kysttorsk nord for  62. breddegrad er oppført på rødlisten kategorisert til sterkt truet 

(EN), ref. Torkild Bakken, førsteamanuensis ved NTNU. 

 

Omtrent 80 % av kysttorsken holder til nord for 67. grader nord, mens 20 % er sør for denne 

grensen. Rapporten forklarer at i et område med lav tetthet av torsk, kan behovet for vern og 

gjenoppbygging være ekstra stort. I tillegg kan klimaendringene på kort sikt ha større effekt  

på bestanden i sør enn i nord. (Referanse: Aglen, Asgeir, Nedreaas, Kjell m.fl. (2020) 

“Kysttorsk nord for 62-grader nord: Vurdering av status og forslag til forvaltningstiltak og ny 

gjenoppbyggingsplan” Fisken og havet, 2020-2.) 

Selv om det er registrert mer en 30 store og små gytefelter for kysttorsk rundt Frøya er de like 

viktige når det gjelder gjenoppbyggingen av kysttorskbestanden. Man har ingen å miste. 

Gytefeltet i området ved Ellingsøya er en av de middels størrelse. Et gytefelt vil heller aldri 

være klart avgrenset, da både fisk, egg og larver vil bevege seg i vannet innen en sesong og 

variere mellom år. Gytefeltet er sårbart for påvirkning ved at strømmønsteret endres eller når 

det foretas store inngrep slik at nye sedimenter dekker til bunnen. 

Frøya SV kan ikke se at dumping av 3000 lastebillass med steinfylling er forenelig med å 

ivareta gytefeltet. I tillegg må det påregnes et visst utslipp av tungmetaller og kjemikalier når  

industrivirksomheten like i nærheten kommer i gang. 

Vi har heller ikke forslag til avbøtende tiltak, annet enn at området ikke nyttes til slikt formål, 

men at Frøya kommune heller vurderer å verne dette unike området. 

Vi ber imidlertid om at det, gjennom dette innspillet, at Fylkesmannen tar initiativet til at det 

blir foretatt nødvendige vitenskapelige undersøkelser. 

 

 2) Visuell forringelse 

 

Rambøll  A/S, som har bistått Frøya kommune, har beskrevet landskapsforringelsen slik:  

  

“Tiltakene som omfattes av forslaget til reguleringsplan vil ha betydelig påvirkning på 

landskapsbildet ved Ellingsundet. Beliggenheten midt i dette landskapsrommet gjør at 

næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av omgivelsene.  

 

 

 

Spesielt iøynefallende vil den planlagte bebyggelsen bli. I stedet for dagens landskap med en 

ganske beskjeden fylkesveg som krysser en lav holme og små øyer, vil vi få et inngrep som 

gjør at dagens natur landskap med brua og vegen fra flere standplasser enten vil bli helt vekk 

eller bli underordnet det nye tiltaket. Sett fra nord vil deler av brua bli skjult bak høg 

næringsbebyggelse. …. Når vi oppsummerer både nær- og fjernvirkningene samlet for dette 



tiltaket, mener vi at reguleringsplanen for Uttian næringsområde gir en påvirkning som 

forringer landskapet. “ 

 

Frøya SV anmoder Frøya kommune om at dette utsagnet tas på høyeste alvor og at det sees i 

sammenheng med annen utbygging i området som forringer landskapet og summen av dette 

på denne delen av øya. 

 

Det er på høy tid at kommunens naturperler tas vare på mens det ennå er tid. 

 

3)  Dyreliv, fauna og flora i området 

 

Frøya SV ber om at alt Frøya kommune setter seg godt inn i samspillet mellom artene både på 

land og i det marine livet, og tillegge dette vekt i sin vurdering. Det er matfatet til blant annet 

flere fuglearter og pattedyr som oter samt oppvekst- og yngleområder for både fugl og marine 

arter. 

 

 

Dyrvik 31. august 2020 

 

For styret i Frøya SV 

 

Ëskil Sandvik 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNSPILL TIL PLASSERING  AV UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE   

Frøya kommune har etter påtrykk fra utbygger foreslått Ellingsundet for plassering av en 
mekanisk industribedrift. Valget av dette stedet gir stor forringelse av miljø og landskap på 
østsiden av Frøya.  Fylkesmann i Trøndelag har opphevet Frøya kommune sitt vedtak av 26. 
September 2019, om godkjenning av reguleringsplan for Uttian næringsområde, og saken er 
sendt ut til ny høring. 

Rambøll  A/S som har bistått Frøya kommune, har beskrevet landskapsforringelsen slik:  
  
Tiltakene som omfattes av forslaget til reguleringsplan vil ha betydelig påvirkning på 
landskapsbildet ved Ellingsundet. Beliggenheten midt i dette landskapsrommet gjør at 
næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av omgivelsene. Spesielt iøynefallende vil 
den planlagte bebyggelsen bli. I stedet for dagens landskap med en ganske beskjeden fylkesveg 
som krysser en lav holme og små øyer, vil vi få et inngrep som gjør at dagens natur landskap med 
brua og vegen fra flere standplasser enten vil bli helt vekk eller bli underordnet det nye tiltaket. 
Sett fra nord vil deler av brua bli skjult bak høg næringsbebyggelse. …. Når vi oppsummerer 
både nær- og fjernvirkningene samlet for dette tiltaket, mener vi at reguleringsplanen for Uttian 
næringsområde gir en påvirkning som forringer landskapet.  (s. Rambøll AS ) 
 

Utkikkspunktet på  Uttian bru  er det mest brukte ”stoppunkt” for besøkende på fast-Frøya. Det 
gir en unik oversikt over  det karakteristiske kystlandskapet.  Bildene som blir tatt her finnes 
igjen i turistbrosjyrer og TV reportasjer.   Akkurat her blir det foreslått å plassere  en mekanisk 
industribedrift.  På toppen av denne fyllingen blir det oppført en industrihall med inntil 12 meter 
mønehøgde, i høyde med Uttian bru.  Forringelsen av landskapet er beskrevet troverdig i den 
Rambøll-rapporten som foreligger.  

Risikoanalysen av inngrep i  det særegne maritime miljøet i Ellingsundet er gjort av et nystartet 
privat foretak, Natur og Samfunn AS, på oppdrag av Rambøll AS.  Rapportene fra Natur og 
Samfunn AS  bygger på 2 dagers feltarbeid. Her står det generelt om sjøfugl, litt om oter, spove 
og hubro.  Firma har ikke fått med seg at de står ovenfor et av de fiskerike stedene vi har på fast-
Frøya.  Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser til hvor sårbare mange  slike marine 
økosystemer er. Konsekvenser av inngrep er mange. Det er allment kjent  at næringsmangel for 
sjøfugl i hekkesesongen fører  til at fuglene oftere forlater egg og unger, og dermed gjør dem mer 
utsatt for predasjon.  Det er slike små endringer som i sum gir det forskerne kaller et økologisk 
vippepunkt.  

Det er ikke foretatt vurdering av strandsonefisk eller bunndyrsedimenter og hvordan disse blir 
påvirket av nedslamming. Dette gjelder også for gyteområder for kysttorsken ved Uttian bru. 
Natur og Samfunn AS  sier de har lite kunnskap om gytefeltet, men har likevel vurdert 
skadevirkningen til minus 1. Minusverdien kommer fram fordi sprengtstein  under dumping av 
3000 billass inneholder kvasse småpartikler som fører til akutt fiskedød. ”Torsk  er ikke rødlistet” 
sier Natur og Samfunn AS. Derfor vurderes ikke påvirkningen som alarmerende. Firma klarer 



ikke å skille mellom ”kysttorsk” og den nordatlantiske stammen som årlig kommer inn til
kysten. De har av den grunn ikke fått med seg bekymringsmeldingen.

ERFARINGSBASERT OBSERVASJON AV ELLINGSUNDET

Observasjonen er gjort av oss som har levd i nær tilknytting til Ellingsundet over en periode på
mer enn 50 år. For potensielle fiskere i førskolealder, er dette det eneste stedet en kan få fisk
innen de minuttertålmodet strekker til.

Tidevannet presserseg mellom Uttian og fast-Frøya i Ellingsundet,som er65 m på det
smaleste. Detstorebiologiske mangfoldet skyldes både tilførsel av oksygen i vannmassene og
næringsstoffer. I tillegg til en stor bestand av kysttorsk,er det lyr, sei, flyndre, kveite og steinbit
som er de vanligste artene. For Ellingsundet er det artenes yngeltilstandog fisk i små og
mellomstor størrelsesom dominerer. Krabber, eremittkreps, trollhummerogleppefiskutgjør en
stor del av dietten. Den store bestanden av flyndreyngel ermeget godt kjent fra gammelt av oger
fortsatt lett åobservere.

Også dette naturmiljøeteralleredepåvirket av menneskelig aktivitet med økt båttrafikk. Men
påvirkningenhar ikke medført vesentlige endringer i næringskjeder og det økologiske kretsløpet,
slik vi oppfatter det. Fritidsfiske med stang og sluk, både i og på begge sider av Ellingsundet, har
vært opprettholdt fram til 2020. Detteer en indikatorpå at det marine livet er intakt. Fåandre
steder på Frøyakan vi observere regelmessig sportsfiske fra land. Storemengder trekkfugler og
sjøfugl overvintrer og lever av fisken her. De mest tallrike er siland, laksand og ærfugl som
samles i sundet under yngelperioden. Området har et riktfastsittende dyreliv,som sjøanemoner,
skjell, svamper og koraller.

Av topp-predatorer observeresoter, havørnog hubro. At disse finnes, indikerergod
økologisk tilstand. På foto av Ellingsundet, gjengitt nedenfor,kan en tydelig se oterstien på
høyresiden av veien. Hubro trekker jevnlig ned til sinejaktområder i sundet. Det
karakteristiskelokkeropet høres hvert år i februar/mars.

Ellingsundet



Steinfyllingen  på 28,5 tusen kubikk skal dumpes og strandlinjen flyttes 20 m ut i sundet. Den 
nye fyllingen dekker Ellingsskjæret vist på bildet.  Gyteområdet for kysttorsk ligger på venstre 
siden av brua. Dette er både gyte- og oppvekstplass for kysttorsken. Det skal ikke mye 
hydrografisk kunnskap til for å forstå at slam fra 3000 billass stein føres med strømmen og 
avsettes i gyteområdet der strømmen avtar i styrke.  

VITENSKAPELIG OBSERVASJON OG ANALYSE 
	
Det skulle være allment kjent at kysttorsk finnes hele året stasjonært langs norskekysten. 
Kysttorsken skiller seg genetisk fra de store bestandene med vandrende torsk.  Yngel og ungfisk 
er svært stedbundet. Små og lokale bestander av fisk er lettere utsatt for påvirkning enn store 
bestander med vandrende fisk.”  (Havforskningen 2020) 
 

Da ”Artsdatabanken”  lanserte den nye rødlista i desember 2006, var marine arter vurdert i 
rødlistesammenheng for første gang i Norge.  At kysttorsk skulle havne på rødlista kom nok som 
en overraskelse på mange, mens den nordatlantiske stammen som kommer inn til kysten for 
gyting hvert år, er en livskraftig bestand.  Det er kysttorsk nord for 62. breddegrad som ble 
rødlistet til kategorien sterkt truet (EN). Behovet for vern og gjenoppbygging er ekstra stort. 
(Havforskningen,2020, Aglen, Asgeir, Nedreaas,)  

Runar Bjørkvik Mæland skriver blant annet følgende i en publikasjon fra 29.05.2020 at behovet 
for vern og gjenoppbygging er ekstra stort: “Kysttorsken er under press, og reguleringa til no har 
ikkje strekt til for å få opp bestanden.”  (Havforskningen 2020 ) 

”Det Internasjonale Havforskningsrådet (ICES)” har gitt Norge råd om å revidere 
gjenoppbyggingsplanen for kysttorsk. Nærings- og fiskeridepartementet har tatt initiativet til å 
følge opp dette arbeidet.  

Gytefelt ved Ellingsundet 

Havforskningen (2019) understreker at ”Gytefelt” er et nøkkelområde. Det blir poengtert at 
biotopen kan ødelegges ved menneskelig aktivitet, selv på andre tider av året enn i gyteperioden.  
Et gytefelt er umulig å avgrense nøyaktig, siden både fisk, egg og larver vil bevege seg i vannet 
innen en sesong og variere mellom år. Gytefeltet kan direkte bli påvirket ved at strømmønsteret 
endres, eller når det foretas store inngrep for eksempel ved nedslamming.   

Kysttorsken gyter  på  registrerte gytefelt rundt Frøya. Det nærmeste gytefeltet til Ellingsundet, 
ligger 50 m sør for Uttian bru. Fiskeridirektoratet har hentet inn erfaringer fra fiskere, og 
Havforskningsinstituttet har foretatt verifisering så sent som i 2019. Dette er den eneste 
vitenskapelige undersøkelsen av ny dato som angår Ellingsundet. Arbeidet hadde som mål å 
kartlegge kystområdene rundt Hitra og Frøya ”for å identifisere potensielle områder for 
etablering av marine bevaringsområder .” (Havforskningen, 2019) 



Gytefelter for torsk er angitt på kartene i rapporten. Gyteområdene er markert med blå sirkler
viser den relative mengden egg. De fleste gyteområdene ligger på steder der en stor andel av
eggene fra forskjellige gytefelt blir blandet og i stor grad driver med strømmen. Undersøkelsen
viser at gyteområdene vedEllingsundet fortsatt er fullt ut intakt.

Rapport fra Havforskningen2019-14ISSN:1893-4536.

ØKOLOGISK VIPPEPUNKT

Miljøavdelingen ved Fylkesmannen i Trøndelag,har beskrevet faren for svekkelse av
naturmangfoldet slik:

”Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning skal sikre at de ulike
påvirkningsfaktorene ses i sammenheng og at den totale belastningen på arter, naturtyper og
økosystemer ikke overstiger tålegrensen i §§ 4 og 5. En ny belastning kan medføre at man
nærmer seg en kritisk tålegrense for naturmangfoldet. Prinsippet skal også motvirke en bit-
for-bit-svekkelse av naturmangfold og gradvis forvitring av arters leveområder”.

Kartutsnittet nedenfor viser noen av industrianleggenei strandsonen på østsiden av Frøya fra
Hammarvik til Svellingensom ”bites opp”. Alle eldre etableringen har utvidelsesplaner.
Særlig viktig er Kystteknikk sin utvidelse på Nesset. Konsernet arbeider også meddesign og
konstruksjon av båter for oppdrettsnæringen og har behov for mer areal. Søknadene som er
forelagt kommunenom utvidelse av eksisterende anlegg,har lettere for å bli akseptert.



Plassering av en bedrift for mekanisk industri i det mest sårbare området mellom
Hammarvik og Svellingen,er ikke bare en bit-for-bit svekkelse av naturmangfoldet, men et
sannsynlig ” økologiske vippepunktet”. Dette handler ikke bare om enkelte arter som oter,
spove eller hubro. Inngrepetoverskrider tålegrense for svært mange arter da hele det
marine økosystemet påvirkes negativt.

Hitra har i ny tid valg å samlokalisere sine bedrifter i næringsområder som gir en viss
synergieffekt. Som eksempel har Næringsområdeøst på Hitra 12 bedrifter. Uttian
næringsområdepå Hestøya har allerede 6 bedrifter og store muligheter for utvidelse. Her
finnes djupvasskai og skjermete områder som ikke krever molo. Avstanden for båttrafikk
til Sistranda er kortere enn fra Ellingsundet. Reguleringsplanen ved Ellingsundet er ikke i
prinsippet et næringsområde derflere foretak kan dele de store utgiftene. Det er i
prinsippet en tomt for en bedrift som ønsker å ligge mitt i leia.

Konklusjon

En vil berømme at klima-og miljøavdelingen ved Fylkesmannen i Trøndelag har funnet det riktig
å stille spørsmålom valget av lokalitet. Rapportene fra Natur og Samfunn er en lite troverdig
vurdering av hvilke konsekvenser dette inngrepet vil ha for det marine miljøet generelt - og
gytefeltet spesielt. Disse kan ikke danne grunnlag for en politisk beslutning. Vi ber gjennom
dette innspillet at det blir foretatt nye nødvendige vitenskapelige undersøkelser og
konsekvensanalyser. Forslaget om plassering av Uttian næringsområdeslik det forlegger nå, gir
størst negative konsekvenser for naturmangfoldet.



 

Dyrvik 27. August 2020 

Lars Vavik              Anne Marit Grønvik 
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Merknader til reguleringsplan for Uttian næringsområde 
 

Vi stiller oss kritiske til reguleringsplanen og vil bemerke følgende problemstillinger: 

 

Fjernvirkning: 
På grunn av landskapets karakter og silhuett vil det skisserte tiltaket fremstå som meget ruvende. I 

den overordnede kommuneplanen settes det en makshøyde på 12 meter på næringsbygg, mens det 

her tillates 14 meter. 12-metersbegrensningen er satt av en grunn. Hvis det skal tillates en 

overskridelse av byggehøyder må situasjonen tilsi at andre hensyn ikke blir tilsidesatt. Situasjonen 

her, med en generelt lav landskapskarakter og silhuett, tilsier ikke at en overskridelse av 

byggehøyder er fornuftig. Slik vi ser det er det kun i situasjoner der det ligger vesentlig høyere 

landskap i bakgrunn, at dette kan tillates, f.eks. ved Nordhammervika. Her er vil ikke høye bygninger 

bryte med eksisterende landskapssilhuett.  

At Skarsvåg Boats krever et høyere bygg enn det kommuneplanen tilsier bør ikke være førende. 

Reguleringsbestemmelsene sier ingenting om at området skal brukes til båtbyggeri, men sier at 

området er avsatt til forretning/kontor/industri. Det vil si at en annen tiltakshaver, uten spesielle 

høydekrav, vil kunne holde seg innenfor kommuneplanen. 

Uttianbrua er et landemerke på grunn av sin karakteristiske form og høyde sammenlignet med 

omkringliggende landskap. Dette gjør at brua er et yndet fotoobjekt og oppleves som et fondmotiv 

for båttrafikken i en av kommunens mest trafikkerte leder. En utbygging slik det er skissert vil skjule 

hele det østlige landkaret og store deler av broen. Dette vil oppleves helt fra brua blir synlig fra både 

sør og nord.  

Støy 
Vi stiller oss kritiske til potensielt støyende industri blir lagt vis a vis boliger på fastfrøya.  I dag 

allerede trafikkstøy fra brua og langstrekket på Uttian-siden til sjenanse, og industri her vil komme i 

tillegg. Det nevnes i støyrapporten at støyende prosesser i all hovedsak skal foregå inne i 

industrihallen, men dette tror vi etter hvert vil skli ut og støyforurensningen vil øke med årene. Dette 

også med tanke på slik industri ofte etter hvert vokser ut av sine lokaler og vil ta i bruk 

omkringliggende arealer for å avlaste, ofte med provisoriske løsninger ikke tilpasset opprinnelige 

krav. 

Store inngrep, lite nytte 
Vi mener at tiltaket er tungt på inngrepsiden og for lett på nyttesiden. Med det mener vi at en slik 

utbygging vil føre til uforholdsmessig store inngrep for å legge til rette for en relativt liten industri 

som ikke er nødt til å ligge akkurat der. Det finnes flere etablerte næringsområder i kommunen med 

strandlinje som kan huse de forespeilede bedrifter. Å åpne et nytt slik område anser vi som 

unødvendig da eksisterende områder ikke er fullt utnyttet ennå. 

At det startes med å tillate en ny utbygging her frykter vi at vil danne presedens for videre utbygging 

av strandlinja på østsiden av sundet. Industri har historiske røtter på vestsiden og dominerer i så 

måte sundet, men blir avbalansert av østsiden uten store inngrep. En videre utbygging på østsiden vil 

velte denne balansen og gjøre at sundet oppleves som dominert av industri.  



Utfylling i sjøen 
I planforslaget sies det at utbyggingen vil medføre utfylling i sjø på ca. 28 500 m2. Dette er 25% mer 

enn omrisset av det arealet som er i KPA 2019-2030 og vesentlig større enn det plankartet viser.  

 

 



At teksten i planforslaget avviker så mye fra KPA og plankartet frykter vi er en måte å få godkjent 

rammer utover det som er prosjektert og vist i plankart og illustrasjoner. Her bør rammene være mye 

tydeligere og ikke gi mulighet for tolkning. Slik det fremstår nå er det mulig med tre tolkninger der 

det eneste konkrete tallet er mye høyere enn det som er illustrert.  

 

Med hilsen 

June Hammer Iversen og Eirik Vatn Fredagsvik (Jakobskaget 15. Gnr/Bnr: 29/20) 

Hallgeir Fredagsvik (Jakobskaget 23, 29/81) 

Tove Fredagsvik Witzøe (Jakobskaget 24. 29/83) 

Rune Steinvik (Jakobskaget 25. 29/17) 

Tove Mathisen, Kjell Mathisen, Bente Hammerdal (Jakobskaget 32. 29/14) 

Helge Hansen (Kaibakkan 21. 29/31) 

Trude T. Reitaas (Årvikveien 25. 29/12) 

 

 



Innspill til detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde

Jeg har med stigende forbauselse (og forferdelse) lest tilsendte 
saksopplysninger fra Frøya kommune ang. ulike konsekvenser av 
industrialisering i området. 

Dokumentet er til dels faglig tynt og konklusjonene er i alt for stor grad 
basert på synsing og usikkerhet når det forsøker å begrunne at utbygging 
kan skje uten store negative konsekvenser. Det er krydret med vendinger 
som: «mest sannsynlig», «trolig», «det er usikkert i hvor stor grad», 
«vurderes å være».

Et eksempel: «Vi mener kunnskapsgrunnlaget for marine naturtyper i 
utgangspunktet er ganske dårlig, men vurdert ut fra kjent informasjon, 
topografi og det en kunne se ved befaringen, mener vi likevel det gir et 
godt nok beslutningsgrunnlag.»
Jeg setter dette opp mot Naturmangfoldlovens paragraf 9, «Føre-var-
prinsippet», som bør være kjent for de fleste. Kunnskapsløshet kan ikke 
brukes som argument for å foreta risikable inngrep i sårbar natur,

Og dermed er jeg ved mitt hovedanliggende for denne innsigelsen. Jeg 
siterer fra Frøya kommunes egne saksopplysninger: «Den nærliggende 
hubrolokaliteten er den tyngste naturinteressen innenfor og rundt 
planområdet. Med en rødlisteklassifisering på sterkt truet, og kun tre til 
fire andre reirlokasjoner på Frøya, må dette hensyntas i den endelige 
sluttbehandlingen.» Videre: «Siden 2016 representerer lokaliteten ved 
Uttian den mest verdifulle hubrolokaliteten på Frøya, ved at det er årlig 
ungeproduksjon med høy overlevelsesevne, og ungene herfra etablerer seg
i andre territorier på Frøya. (M. Pearson)
Til dette vil jeg knytte at en av de andre hubrolokalitetene på Frøya er 
sterkt trua av vindkraftutbygginga. 

Rambøll A/S, firmaet Frøya kommune brukte for å kartlegge virkninga av 
naturinngrepet, konkluderer slik:

«Tiltakene som omfattes av forslaget til reguleringsplan vil ha betydelig 
påvirkning på landskapsbildet ved Ellingsundet. Beliggenheten midt i dette
landskapsrommet, gjør at næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store
deler av omgivelsene. Spesielt iøynefallende vil den planlagte bebyggelsen



bli. I stedet for dagens landskap med en ganske beskjeden fylkesvei som 
krysser en lav holme og små øyer, vil vi få et inngrep som gjør at dagens 
naturlandskap med brua og vegen fra flere standplasser enten vil bli helt 
vekk eller bli underordnet det nye tiltaket. Sett fra nord vil deler av brua 
bli skjult bak høg næringsbebyggelse.
Når vi oppsummerer både nær- og fjernvirkningene samlet for dette 
tiltaket, mener vi at reguleringsplanen for Uttian næringsområde gir en 
påvirkning som forringer landskapet.»

Jeg henstiller til de folkevalgte i Frøya kommune og Fylkesmannen om at 
de tillegger Naturmangfoldloven den vekt den skal ha.
Dernest at Frøya kommune finner områder for industri som ikke har så 
inngripende og negativ effekt på mange plan og som også rommer flere 
aktører.
Det kan ikke være slik at aktørene vinner igjennom med argumentering for
at industri skal være «sentrumsnært». Øya Frøya er lita, det er 
sentrumsnært de fleste steder. 

Uttian, 26.08.20

Rita-Elin Hovde



Frøya kommune 

HØRINGSINNSPILL TIL DETALJREGULERINGSPLAN UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE 

/ ELLINGSSUNDET FRØYA 

Fra Norsk Ornitologisk Forening ved Trøndelag fylkeslag og Hitra og Frøya 

lokallag. 

 

Hubrobestanden på Frøya er godt kartlagt siden 1999 og gjennom DNA- analyser av fjær har 

vi god kunnskap om enkeltindividene, deres tilhørighet og overlevelsesevne hos ungene fra 

de ulike parene og territoriene. I tillegg har det vært gjennomført byttedyranalyser på hva 

hubroen lever av på Frøya gjennom beinrester av flere tusen ulike byttedyrindivider. Fra 

2012 har dette også årlig vært gjennomført registreringer i de forskjellige territoriene. I tiden 

etter 1999 har det ikke vært noen ringmerkingsgjenfunn eller DNA gjenfunn, med ett 

unntak, av hubro som kommer fra andre kommuner enn Frøya. Bestanden er dermed svært 

lokal og stedbunden, til tross for at det fortsatt finnes en levedyktig bestand på naboøya 

Hitra. 

Hubro er karakterisert som sterkt truet på landsbasis. De få parene som gjenstår på Frøya, 

og i og med at det i liten eller ingen grad kommer tilførsel av hubro fra andre steder, gjør 

også at hubropopulasjonen lokalt på Frøya er sterkt truet og svært sårbar. 

Fem tidligere hekkeområder for hubro på Frøya har opphørt å eksistere etter ulike 

arealendinger siden 2000 tallet. Kommunen er en vekstkommune med et stort press for 

arealomdisponeringer av ubebygde områder. Belastningen for den lokale hubrobestanden er 

dermed stor gjennom etablering av fritidsbebyggelse, turstier, industri, vindkraftverk med 

mere. Det er derfor svært få intakte hubroterritorier igjen. Med et intakt hubroterritorium 

menes blant annet et territorium hvor hubroparet kan fostre frem levedyktige unger som 

senere kan etablere seg. I denne sammenhengen er næringsgrunnlaget i territoriet helt 

essensielt.  

I 2020 ble det gjort en taksering av hubroens byttedyr i samtlige hubroterritorier. I området 

hvor Ellingssundet inngår var det her flest observasjoner av hubroens byttedyr 

sammenliknet med andre områder av hubroterritoriet. 

Natur og samfunn har på oppdrag av Rambøll laget et notat av 05.06.2020 hvor hubro blir 

vurdert. Notatet vurderer ikke egenskapene i Ellingssundet som et spesielt næringsrikt 

område på grunn av vanngjennomstrømmingen og grunnvannsforhold og vurderer dermed 

ikke området som et godt matfat for en lang rekke av hubroens viktigste byttedyr. Det 

foreslås at artene som oppholder seg der i dag bare kan flytte seg lenger unna, men at det er 

heftet usikkerhet rundt dette. Hvis industrialisering av området påvirker næringsgrunnlaget 

for fugl vil de bli borte eller redusert i antall.  



Videre argumenteres det med at Uttian kan tilby gode jaktforhold for hubro lenger øst og at 

den heller kan jakte der. Et nært og godt jaktområde kan ikke erstattes av et annet 

jaktområde lenger unna for hubro. 

 Det hevdes videre at planområdet i liten grad er egnet som leveområde for fugl som kan 

være byttedyr for hubro. Fugletaksering gjort i mai viser det motsatte. 

Planområdet utgjør kun 1,7 promille av et gjennomsnittlig hubroterritorium. Her er det ikke 

kvantitet på areal som gjelder, men gode næringskilder som godt kan være begrenset til et 

lite areal.  Natur og Samfunn mener altså at konsekvensene for hubro er liten som følge av 

utbyggingen.  

Norsk Ornitologisk Forening mener denne konklusjonen er trukket på et sviktende og feil 

grunnlag.  

I mai 2020 har det vært gjennomført detaljerte takseringsundersøkelser av hubroens viktigste 

byttedyr i samtlige hubroterritorier på Hitra og Frøya som et ledd i en masteroppgave ved Nord 

Universitet. Hvert hubroterritorium blir inndelt i fire sektorer. Alle hubroterritorier blir beregnet ut 

fra samme flateenhet.  I hver sektor er det lagt inn fem tilfeldige punkter som punkt-takseres etter 

nærmere angitt metodikk. Mellom punktene gjøres det en linjetaksering. Området ved Uttianbrua 

inngår i sektor 1. Takseringen her ble gjennomført av Magne Husby, professor ved Nord Universitet. 

Nedenfor er resultatene fra hele hubroterritoriet. 

Tabell 1. Resultater av punkt- og linjetaksering i fire sektorer i områdene ved en av hubrolokalitetene 

på Frøya 18-21.5 2020. Sektor 1 og 2 er delvis mot sjøen, mens sektor 3 og 4 er i sin helhet vekk fra 

sjøen. Tallene viser antall individ av ulike arter eller artsgrupper som er viktige næringsdyr for hubro. 

 Sektor 

Artsgruppe 1 2 3 4 

Måker 46 59 0 15 

Grågås 12 0 0 7 

Ender  9 2 0 5 

Vadere 32 15 8 11 

Hegre, lirype, 
tyrkerdue 

2 1 1 3 

Totalt 102 79 12 45 

Linjetaksering 4 km 5 km 6 km 6 km 

 

Sektor 1 hvor området rundt Uttianbrua inngår har klart størst antall byttedyr for hubro. Sektor 2 har 

også et høyt antall måker som har sammenheng med at det finnes en fiskemåke/gråmåkekoloni i 

sektoren, mens en stor del av næringssøket kan gjøres i sektor 1. For øvrig er det svært få arter og 

individer i sektor 3 og 4 som innebærer at hubroen neppe bruker mye tid på jakt i disse områdene.   

Territoriet hvor Ellingssundet inngår er det beste gjenværende hubroterritoriet på Frøya 

med god ungeoverlevelse. Hubro blir ofte observert og hørt i området. En industrialisering 

rundt Ellingssundet vil høyst sannsynlig påvirke den rike marine faunaen i området. Dette vil 

ha negative følger for bestanden av fugler som utgjør hubroens byttedyr og en etablering av 

dette industriområdet vil medføre forstyrrelser som vil virke negativt inn på jaktaktiviteten 

til en såpass sky art som hubro. Den samlede belastningen for den lokale hubropopulasjonen 



på Frøya er stor. En ytterlige industrialisering av områdene rundt Ellingssundet vil øke denne 

belastningen ytterligere. 

 

 Frøya kommune bør derfor lokalisere fremtidig utbygging og industri til mindre sårbare og 

faunarike områder av kommunen enn Ellingsundet. 

 

 

Trondheim og Frøya 27.8.2020 

Reidar Hindrum                                                                Karl Thorvaldsen 

sign                                                                                       sign. 

Naturvernkontakt i NOF Trøndelag                                Leder Hitra og Frøya lokallag av NOF                              

 

Kopi sendes : 

Christian Furuly,Rambøll 

Fylkesmannen 

NOF ved Martin Eggen 

 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Frøya kommune 

 

   

7260 SISTRANDA 

 

   

Vår dato: 28.08.2020         

Vår ref.: 201902657-7     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 06.07.2020 Tormod Hagerup 

Deres ref.: 18/3421 

   

     

1 

NVEs tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

Uttian næringsområde - Frøya kommune 

 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 06.07.2020.  

 

Utfylling i sjø 

Vi vil bemerke at vi i forbindelse med søknad om tiltak i sjø sendt fra Fylkesmannen 19.03.20 og vår 

tilbakemelding i saken 23.04.20 (vår referanse 202003657-3), anbefaler kommunen å belegge 

fagområdet geoteknikk med ansvar i byggesaken. På denne måten vil man sikre at kontrollplanen i 

geoteknisk notat fra Rambøll G-notat-001 1350034185 datert 17.06.2019 (som følger 

reguleringsplanforslaget) følges opp av geoteknisk konsulent fra ansvarlig søker bak tiltaket. Og at for 

utfylling i sjø bør tiltaksklasse 2 legges til grunn (noe også Rambøll konkluderer med i sin geotekniske 

vurdering). 

Vi anbefaler at det legges inn reguleringsbestemmelse (i §7.1 rekkefølgebestemmelser, under «øvrig 

dokumentasjon som skal følge byggesøknaden») med formuleringen «konklusjoner fra Geoteknisk notat 

G-notat 001 1350034185 datert 17.06.19 med tilhørende datarapport fra grunnundersøkelser legges til 

grunn i behandling av byggesøknad. Fagområdet geoteknikk er belagt med ansvar i byggesøknaden ved 

tiltak som medfører utfylling i sjø.».  

 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Tormod Gilberg Hagerup 

Rådgiver 



 
Side 2 

 

 

 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Innsigelser vedrørende industriområde Uttian 
 

 

Undertegnede kan dokumentere nær 370 besøk på hytta med adresse 
Uttiveien 100, 7270 Dyrvik.  Hytta har umiddelbar nærhet (200-300m) til 

det planlagte industriområdet. De fleste besøk er helgeopphold, men har 
også tilbrakt sommerferiene, påskeferiene, juleferiene samt flere andre 

opphold av lengre varighet enn vanlig helg.  Hytta kom i mitt eie i 2002. 
Min kone og jeg er turglade mennesker og vi er flittige brukere av hele 

Uttian som turområde. Jeg er i tillegg en lidenskapelig hobbyfotograf og 
har nesten bestandig med kamerautstyr på tur. Med bakgrunn i dette tør 

jeg påstå at jeg kjenner området meget godt og har god oversikt over 
både dyreliv og hvordan området blir brukt til rekreasjon.  

 
Angående rapporten(e) fra firmaet Natur og Samfunn AS: 

 
Jeg stiller spørsmål ved kvaliteten på disse rapportene.  I den første 

rapporten fra januar 2019 ble det kun kommentert en tilfeldig 

overflyvning av en Teist og en Krykkje. Ellers ble området definert som å 
være «trivielt og lokalt/regionalt vanlig».  

 
Etter innsigelser fra Fylkesmannen i Trøndelag og flere lokalkjente er det 

gjort ytterligere undersøkelser.  I brev fra Frøya kommune datert 
12.06.2020, ref 18/3421/PLAN 5014201813 står det at området er befart 

en rekke ganger i 2020 samt i juli og september i 2019. Det står blant 
annet at området rundt selve planområdet ser ut til å ha stor verdi som 

jaktområde for Hubro. 
 

Undertegnede har fulgt fuglelivet på den sørvestre delen av Sørøya helt 
siden 1998. Det er et stort mangfold av arter i dette området, jeg kan 

dokumentere de fleste arter med både bilder og en del videoer. Jeg vil 
nevne; Gråhegre, Grågås, Bekkasin, Dvergfalk, Havørn, Storspove, Rype, 

Trane, Tjeld, Rødstilk, Storlom, Ærfugl, Svartbak, Teist, Makrellterner og 

andre måkefugler, Ringdue, Kråke, Skjære, Svarttrost, Gråtrost, Gjøk 
(kun hørt) og Sandlo. I tillegg er det mange forskjellige typer spurver og 

sangere, bl.a. Skjær- og/eller Heipiplerke, Løvsanger og masse grønnfink 
samt småfugler vi ikke har kunnet artsbestemme. På sensommeren er det 

store mengder stær som beiter på grunn av alle bærene som vokser i 
området.  

 
Vi har ingen sikker observasjon av Hubro selv, men har ved flere 

anledninger på mørke kvelder sett stor fugl i retning skogholtet mellom 
hytta vår og Uttian bru med en flyvehøyde- og mønster som ikke er 

forenlig med verken Havørn eller Grågås. Har også funnet ansamling av 
fjær fra forskjellige fugler inn i det tette skogholtet som etter all 

sannsynlighet er rester fra fangst foretatt av Hubro. 14. august i år fant 
jeg et renpillet fuglekadaver i området mellom skogholtet og sjøen. Dette 

er sannsynligvis restene etter den ene Tjelden som har vært stasjonær i 
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dette området. Regner med at det er rovfugl som har tatt denne. Maken 
er forsvunnet. Skjæra har også hekket i skogholtet, men disse forsvant 

plutselig i juni uten at undertegnede vet noe om årsaken til dette. 

 
I det samme skogholtet er det et yndet sted for Havørn å sitte, spesielt 

den siden som vender mot sjøen og Uttianbrua. I tiden fra august til april 
ser vi nesten daglig Havørn som sitter i disse trærne på timevis, eller 

sitter i fjæresteinene med bytte av et eller annet slag.  
Skogholtet er også et populært sted for Gråhegren. Her er det tidvis 

ansamling av mange Gråhegrer i tillegg til at skogholtet har vært brukt til 
hekking. Dog kan jeg ikke bekrefte at det har hekket Hegre der i år. Fra 

midten av august i år og frem til nå er det observert veldig mye Gråhegre 
i området, både næringssøkende og rastende. Dette gjelder også selve 

planområdet. 
 

Som nevnt har vi vært mye på tur rundt på Uttian. Når det gjelder flora, 
er området her hvor hytta ligger og bort til Ellingssundet helt spesielt på 

grunn av mangfoldet. Her er det kystlynghei, barskog, forskjellige løvtrær, 

masse einer, områder med røsslyng, masse forskjellige bær (blåbær, 
tyttebær, innslag av multer, krekling og røde bær), tettvokste kjerr, felter 

med langt gress og forskjellige blomstervekster. Alt dette er lokalisert tett 
rundt planområdet. Dette mangfoldet når det gjelder flora medfører også 

at området er rikt på insekter av forskjellig art. I brev fra Frøya kommune 
fra 30.08.2019, defineres området som trivielt og lokalt vanlig med 

manglende eller sparsomt tresjikt. I tillegg står det at området er tidligere 
torvtekt og er derfor i dag ødelagt. Dette gjelder ikke hele området, noe 

som kan sees på vedlegg 1,1B og 2. Det er hevet over enhver tvil at hele 
området som er ringet inn med rødt på vedlegg 3 er verdifullt for alle de 

fuglene vi observerer i området. 
  

Vi har hatt gleden av å se utallige unger av Grågås, Storspove, Rype, 
Dvergfalk, Svarttrost, Gråhegre, Siland, Teist og Ringdue vokse opp i 

området opp gjennom årene. Vi vil tro at den rikholdige variasjonen i 

vegetasjon i planområdet og nærheten til dette gir muligheter for både 
næring til alle fuglene og skjul for predatorer, og at det er derfor at 

området er svært attraktivt for så mange forskjellige fuglearter. Både på 
nord og sørsiden av veien til planområdet er det langgrunt (Vedlegg 4), 

noe som gjør det ideelt for både næringsøken og rast for mange fugler. 
Med bakgrunn i ynglingen er det helt tydelig at disse fuglene hekker i 

nærområdet til planområdet. 
 

Natur og samfunn AS skriver i sin rapport at de har foretatt 
feltobservasjoner i tillegg til gjennomgang av Artsobservasjoner. De 

skriver blant annet at selve planområdet utgjør kun 1,7 promille av 
Hubroens hjemmeområde, og i konklusjonen sies det at selve 

planområdet er lite egnet som leveområde for Hubroens byttedyr. Dette 
fremstår som merkelig da det er hele området fra Uttian bru og et lite 

stykke inn på Sørøya som gjør det attraktivt for mangfoldet av fugl og 
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dermed også som jaktområde for Hubro og andre rovfugler.  
Undertegnede har ikke vært klar over muligheten og ikke minst 

viktigheten av å registrere artsmangfold i forumet Artsobservasjoner, før i 

mai d.å. I løpet av noen helger samt 2 uker sommerferie har jeg registrert 
over 30 forskjellige fuglearter i området fra hytta vår og bort til 

Uttian bru (Vedlegg 5). Mange av disse artene er gjentatte observasjoner, 
og det er naturlig å konkludere med at disse er stasjonære. Det må være 

hevet over enhver tvil at området er svært næringsrikt og egner seg godt 
for veldig mange fuglearter, og at det er mangfoldet og mengden av bytte 

som gjør dette området så attraktivt som jaktområde for rovfugl. 
 

I den samlede vurderingen fra Frøya kommune står det at dette området 
ligger nær reirlokaliteten til Hubro, noe som gjør at dette sannsynligvis er 

det viktigste næringssøksområde for denne. Kommunen skriver også at 
det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor påvirkning en eventuell 

utbygging av planområdet vil ha for byttedyrene til Hubro. Skulle 
næringsgrunnlaget forsvinne vil det være stor sannsynlighet for at 

lokaliteten av Hubro vil oppleve færre vellykkede hekkinger, og i verste 

fall dø ut. Med så stor usikkerhet for Naturmangfoldet i denne begrensede 
delen av Uttian, er det svært vanskelig å forstå at «Føre -var prinsippet» 

ikke må tillegges stor vekt jfr. blant annet §9 i Lov om forvalting av 
naturens mangfold. I tillegg viser jeg til fakta hentet fra WWF om hubro 
der det blant annet står, sitat: Bråket og aktiviteten fra hogst og 

anleggsarbeid i seg selv gjør også hubroen sårbar, da den er svært 

sensitiv for forstyrrelser, særlig når hekkesesongen innledes. Sitat slutt. 
Økt aktivitet generelt samt ny bebyggelse vil nok helt sikkert også virke 

inn på en sky art som er sensitiv for forstyrrelser. 
 

I notat «Vurdering av leveområde for Hubro og konsekvens av utbygging 
på Uttian» fra Natur og Samfunn AS, står det at det i sjø-og 

strandområdet til planområdet er det over flere observasjonsrunder kun 
observert ett Silandpar og ett par Tjeld. I utredningen av selve 

planområdet er det lagt stor vekt på at det er sprukket berg i området 
som går rett i sjøen og at dette gjør at disse to holmene egner seg dårlig 

for fugl. Dette fremstår som svært merkelig, og jeg kan dokumentere med 
bildemateriale at dette området brukes av en god del fugl. Dette gjelder 

for eksempel Hegre, Tjeld og Måkefugler. I tillegg er Siland med 10 unger 

observert i strandsonen i selve planområdet gjentatte ganger i sommer. 
 

Innsigelser til andre vurderinger og supplement til manglende 
vurderinger i saken: 

 
Som jeg har påpekt i tidligere innsigelse så er flere av områdene lenger 

inn på Uttian utbygd eller regulert til fritidsboliger, boliger eller privat 
næring. Et større område er også i bruk som beiteområde for sau. Det er 

derfor mye som tyder på at området fra Uttian bru og et lite stykke inn på 
Sørøya er avgjørende for mat-tilgangen for Hubroen. Det fortoner seg 
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som lite sannsynlig at Hubroen bare kan finne et annet område å finne 
maten sin på med tanke på både etablert bebyggelse, etablert industri og 

flora/fauna både lengre inn på Uttian og i motsatt retning inne på 

fastlands-Frøya. I vestlig retning ligger vindkraftindustri med 
vindmølleparken bare 7-8 km unna Uttian bru (se vedlegg 6). Det vil 

derfor heller ikke være noe reelt alternativ for hubroen når det gjelder 
jaktområder dersom den blir fortrengt fra jaktområdet på Uttian. Kan ikke 

se at dette i det hele tatt er utredet. 
 

I 2008 sendte daværende miljø-og utviklingsminister Erik Solheim et 
postkort til ordfører Hans Stølan i Frøya kommune hvor han skriver at 

Storspoven har leveområdet i din kommune, og der han takker for 
innsatsen for å bevare naturmangfoldet i kommunen så langt. I 2019 ble 

Storspoven valgt til Årets fugl av Norsk Ornitologisk Forening (NOF). I 
følge en artikkel i avisen Hitra-Frøya 21. februar 2019 refereres det til 

forskning som viser at vindkraftutbygging har en del av skylden for at 
Storspoven har gått kraftig tilbak. I 2015 beregnet NOF at den norske 

bestanden har gått ned med 45 % de siste 15 årene. Dette skyldes flere 

ting, men det nevnes blant annet utbygging i de viktige fjæresonene. 
Storspoven er fremdeles rødlistet som VU, og på den sørvestre delen av 

Sørøya som ligger tett inntil planområdet er det ihvertfall 3 hekkende par. 
Det har vært hekkende storspove i samme område i en årrekke. I notatet 

«Vurdering av storspove på Uttian og planområde for utbygging» fra 
Natur og Samfunn AS, står det at ingen av storspoveparene som har 

leveområde nærmest planområdet vil bli forstyrret av utbyggingen. Det 
står også at i 2020 er det ingen par nærmere planområdet enn de som er 

kartlagt. Undertegnede vet ikke hvor langt unna reiret kyllinger som ikke 
er flyvedyktige beveger seg, men de er i hvert fall observert gjentatte 

ganger mindre enn 100 meter unna planområdet i sommer. 
 

På våre fotturer opp gjennom årene rundt på Uttian har vi sett helt tydelig 
at fuglebestanden har blitt redusert i områder hvor det er byggeaktivitet i 

form av hytter, hus eller næring.    

Vil også tro at vindkraftutbyggingen som er pågående nå i Nessadalen på 
Frøya både vil fortrenge og ta livet av fugl når den kommer i drift. 

Samtidig er vindkraftindustrien utvidet betydelig i Norge de siste årene, 
og i nærheten av Frøya er det etablert vindmølleparker både på Hitra, 

Geitfjellet i Snillfjord samt flere på Fosen. Det er derfor grunn til å tro at 
blant annet Havørn, Hubro og Storspove vil være svært utsatt i tillegg til 

andre fuglearter.  Med bakgrunn i dette mener jeg det er svært betenkelig 
at kommunen uttaler at en utbygging av dette området på Uttian vil ha 

liten innvirkning på blant annet Storspove da denne er «mer eller mindre 
vanlig» over hele Frøya. Samtidig vet ingen hvor stor effekt 

vindkraftindustrien i Nessadalen vil ha på bestanden av de forskjellige 
fugleartene på Frøya.  

 
Ser i forbindelse med registreringer i «Artsobservasjoner» at Gråhegren 

har skjermet lokasjon. I 2015 ble Frøyamarsjen lagt til Uttian. Begrepet 
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«Uttihegre» er godt kjent blant befolkningen på Frøya. Dette året ble 
Uttihegren motivet på årets pin for turmarsjen. Ingen overraskelse for 

oss, da Gråhegren er et relativt vanlig innslag her på Sørøya. Både 

stasjonære i skogholtet mellom hytta vår og Uttianbrua, men også 
næringssøkende i de lang-grunne områdene i sjøen på begge sider av 

veien her på vestsiden av Sørøya. Den er også gjentatte ganger observert 
sittende i sjøkanten i selve planområdet nå i august 2020. Hegren er en 

svært sky fugl, så en eventuell utbygging i dette området vil uten tvil få 
innvirkning på hvor denne oppholder seg. 

 
Oter har vi observert bare en gang. Det var et individ mellom hytta vår og 

sjøen. Denne forsvant raskt i retning sjøen.  

I Kommuneplanens arealdel 2018-2028 med konsekvensutredning og 

ROS-analyse for Nesset og Sistranda (02.01.2019), er det flere 
byggesøknader fra private hvor Storspove og andre fuglearter brukes som 

en del av beslutningsgrunnlaget for avslag på byggesøknader. Det kan 
derfor se ut som at vern av naturmangfoldet er avhengig av tilfeldigheter. 

Ser i media at hovedinteressenten i det planlagte industriområdet uttaler 
at «fuglene har da vinger så de kan bare fly en annen plass for å finne 

maten sin». Jeg håper de ansvarlige i kommunen har et noe annet forhold 
til vern av naturmangfoldet.  

Fylkesmannen i Trøndelag presiserer i brev av 20.08.2019 til Frøya 

kommune at det er viktig å ivareta de områdene som fortsatt ligger 

relativt urørte. Hytta vår, som er eneste bygning i nærheten av 
planområdet på Sørøysiden av planområdet, ble bygd i 1974. Før den tid 

lå det et lite småbruk her. Broen og veien har også ligget der i mange år. 
Å bruke veien som et argument for at området allerede er forringet virker 
derfor veldig vanskelig å forstå. 

Kommunen skriver at de negative konsekvensene for landskapsbildet skal 
reduseres med en nøytral fargesetting. Det er forespeilet et industribygg 

som er høyere enn Uttian bru. I planforslaget kan jeg ikke se en tegning 
som gir et reelt bilde på hvor ruvende den planlagte bygningsmassen i 

realiteten blir. Området som søkes utbygd til industri er et flatt 

kystlandskap med sjø på begge kanter, det vil si at planlagt bebyggelse vil 
være svært fremtredende og dominere landskapet fullstendig sett fra, 

bokstavelig talt, mils omkrets. Sundet mellom Sørøya og fastlands-Frøya 
er mange ganger daglig trafikkert av fugl i nord/sør eller sør/nord retning. 

Traseen som nyttes er mellom Uttian bru og selve Sørøya. Dette ser vi 
mange ganger per dag. Dette være seg enkeltindivid eller flere.  Senest 

observert en flokk med over 50 tjeld 21.august i år, tydeligvis på trekk 
sørover. Er det i det hele tatt vurdert hvilken betydning et så ruvende 

bygg midt i trekksonen for fuglene vil bety? En bygning med en slik 
størrelse vil også fullstendig blokkere sikten fra sjøen både nord- og 
sørfra. 
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Det står i utredningen fra kommunen angående virkninger av plan at 
området blir lite brukt til friluftsliv og rekreasjonsbruk. Dette medfører 

ikke riktighet. Vi observerer stadig dykkere med utgangspunkt på 

Ellingsholmen, det er en god del kajakkpadling i sundet, mange fisker fra 
båt i bukta, det settes krabbeteiner, mange bruker veien til gåturer og det 

er mange som sykler denne veistrekningen. Vi ser også folk som bruker 
fjæra fra Ellingssundet og forbi hytta vår og videre rundt på Sørøya. I 

tillegg er det mange som fisker fra land, spesielt i nærheten av brua. Og 
selvfølgelig bruker vi som hytteeiere området til rekreasjon. 

Vedrørende støy står det at næring i området vil være av støysvak 

karakter. Dette fremstår som en sannhet med modifikasjoner. Driver av 
Frøya bryggeri (som en aktuell leietager i anlegget), stod fram i media 

nettopp angående konsertvirksomhet som de gjennomfører både 

innendørs og utendørs i forbindelse med bryggeriet der det ligger i dag. 
Det kommer i hvert fall til å høres særdeles godt for alle som oppholder 

seg på begge sider av sundet. Vil i tillegg tro at dette vil foregå på 
kveldstid og i helger med de utfordringer det medfører. I saksfremlegget 

ser det og ut som at Servicebrygga vil flytte hele sin virksomhet til 
området, med andre ord også ren butikkdrift og gulvproduksjon. Dette vil 

medføre en sterk økning i trafikk til området hovedsakelig via vei men 
også sannsynligvis fra sjøen, og vil derfor medføre negative konsekvenser 

i form av økt støy, økt trafikk med de farene det medfører, mer 
forurensing, negative konsekvenser for dyrelivet og støyplager for 

lokalmiljøet som består av mange fastboende i tillegg til fritidsboliger. En 
annen direkte negativ konsekvens for blant annet hubro vil også være 

etablering av flombelysning i området og etablering av gatelys, i tillegg til 
støy. Hovedinteressenten til det planlagte industriområdet har også uttalt i 

media at han lover å utvide virksomheten sin til det dobbelte av dagens 

produksjon samt en dobling av antall ansatte dersom han bare får 
gjennomslag for etablering på Uttian. Det er i seg selv et veldig merkelig 

ultimatum for å si det sånn, men dersom dette blir en virkelighet så vil 
trafikk osv være betydelig større enn det som er beregnet i 

saksfremstillingen. Og uttalelsen om at de ansatte skal sykle til/fra jobb 
må vel anses å ikke kunne tillegges særlig vekt. 

I detaljreguleringsplanen under punktet Naturmangfoldsloven § 12, står 

det at Uttian kommer ut som det beste alternativet pga god havning, kort 
etableringstid og sentrumsnær beliggenhet. Det er tydeligvis tillagt vekt at 

båtbyggeriet som planlegges etablert i planområdet må ligge nært 

kommunesentret på Sistranda. Undertegnede forstår ikke at dette skulle 
ha noe betydning for driften. Og i tilfelle, da må vel Nordhammarvika 

industriområde være adskillig mer attraktivt med beliggenhet mye 
nærmere Sistranda? Her er det allerede etablert gang og sykkelvei. 

Nordhammarvika vil utgjøre vesentlig mindre transportstrekning for all 
varetransport næringsaktøren er avhengig av som transporteres på vei via 

den vestlige delen av Frøya og via 714 gjennom Frøyatunnelen. Etter 
mine beregninger vil beliggenhet i planområdet på Uttian utgjøre cirka 14-
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16 km ekstra kjøring T/R. Da vil Nordhammarvika være et både mer 
trafikksikkert og mer miljøvennlig alternativ. Dette med tanke på å unngå 

unødig transport gjennom Sistranda med skoler og masse lokaltrafikk, 

videre på vei med veibredde under 6 meter, ett felt over Uttian bru, ei bru 
som også snart må rehabiliteres og strekning uten gang- og sykkelvei. På 

hele strekningen fra Hammarvik og til Nordhammarvika er det allerede 
etablert gang og sykkelvei med gatelys, så sikkerheten for myke 

trafikanter vil være godt ivaretatt. I Nordhammarvika er det allerede 
dypvannskai, så det området må ihvertfall egne seg i forhold til det som 
defineres som havning. 

I brev av 20.08.2019 fra Fylkesmannen i Trøndelag, står det at det er 
viktig å ivareta de områdene som fortsatt ligger relativt uberørte, med 

bakgrunn i høyt press på arealene i strandsonene på Frøya. Fylkesmannen 

skriver også at prinsippet om økosystemtilnærming skal motvirke en bit-
for-bit-svekkelse av naturmangfoldet og gradvis forvitring av arters 

leveområder. Det fremstår som at «etableringstid» overstyrer hensyn til 
naturmangfold og ivaretagelse av et unikt og i utgangspunktet uberørt 

område, når Uttian defineres som det beste alternativet. I tillegg kan det 
se ut som at Uttian næringsområde blir svært kostbart i forhold til hvor 
lite område og graden av fremtidig aktivitet som det dreier seg om. 

Ellers så vil jeg uttrykke forundring over at det kan se ut som at en lokal 
næringsaktør legger det som kan oppfattes som et utilbørlig press på en 

kommune for å få viljen sin i forhold til en eksakt beliggenhet. Det virker 

som at det stilles et ultimatum om enten Uttian næringsområde eller så 
flyttes virksomheten til Hitra kommune. Dersom dette er korrekt oppfattet 

så vitner det om at næringsaktøren har en manglende evne til 
samhandling med kommunen, og det er urovekkende for et videre 

fremtidig samarbeid. Jeg vil presisere at dette er min subjektive 
oppfatning ut fra det som har fremkommet i media.  

 
Det har fremkommet utrolig mye negativt i kjølvannet av etableringen av 

vindkraft på Frøya. Selv om Uttian næringsområde er av mindre omfang, 
så må nå kommunen ta på alvor konsekvensen av uopprettelige inngrep 

som vil påvirke naturmangfoldet for alltid. Som nevnt finnes eksisterende 
områder som allerede er etablert til næring i dag og som kan utnyttes 

bedre og brukes.  Jeg ser at kommunen har laget en analyse med 
sammenligning av flere alternativer. Imidlertid så fremstår ikke analysen 

komplett og jeg håper at kommunen kan ta inn alle fakta i analysen slik at 

sammenligningen av områdene blir reell. Slik analysen fremstår nå så gir 
den et inntrykk av, på bakgrunn av at alle fakta ikke er tatt med, at 

analysen er laget ut fra å få et svar som er gitt før analysen er påbegynt. 
Dette regner jeg med ikke er hensikten. 

 
Avslutningsvis er jeg i tvil om har saksbehandlingen er i henhold til 

regelverket, med bakgrunn i at vår fritidseiendom er en av de som ligger 
nærmest planområdet. Jeg kan ikke se at eiendommen min er nevnt i 
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detaljreguleringsplanen som har høringsfrist 1.september 2020 i forhold til 
negative konsekvenser for nærliggende eiendommer.  

 

 
 

Med hilsen 
 

Odd Einum 
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Vedlegg 1B 

Vedlegg 2 
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Vedlegg 6 

 
 

 













Artsnavn  

stokkand Anas platyrhynchos 

løvsanger Phylloscopus trochilus  

hettemåke Chroicocephalus ridibundus 

kjøttmeis Parus major  

trane Grus grus 

teist Cepphus grylle 

storlom Gavia arctica 

gråsisik Acanthis flammea  

dvergfalk Falco columbarius 

gråmåke Larus argentatus 

rødvingetrost Turdus iliacus 

heipiplerke Anthus pratensis 

makrellterne Sterna hirundo 

ærfugl Somateria mollissima 

gråhegre Ardea cinerea 

krykkje Rissa tridactyla 

stær Sturnus vulgaris  

siland Mergus serrator 

sandlo Charadrius hiaticula 

svartbak Larus marinus  

ringdue Columba palumbus 

havørn Haliaeetus albicilla 

enkeltbekkasin Gallinago gallinago 

tyvjo Stercorarius parasiticus 

gjøk Cuculus canorus 

svarttrost Turdus merula 

grågås Anser anser 

tjeld Haematopus ostralegus  

rødstilk Tringa totanus 

steinskvett Oenanthe oenanthe 

låvesvale Hirundo rustica 

grønnfink Chloris chloris 

kråke Corvus cornix 

storspove Numenius arquata 

 





Til Frøya kommune                                                                                                        Frøya 26/8-2020 

 

Merknader vedrørende utbyggingen av Uttian næringsområde. 

 

Viser i dette skrivet til konsekvensutredningen utført av Natur og Samfunn AS på oppdrag fra 

Rambøll og Frøya kommune vedr. forekomsten av Hubro, og eventuell påvirkning og konsekvens for 

denne om en utbygging av området blir gjennomført, datert 8/5-2020. 

Vil i tillegg vise til et intervju med utbyggeren, Kai-Egil Skarsvåg (Skarsvåg Boats), gjengitt i Frøya.no, 

datert 16/7-2020, da vi stiller spørsmålstegn ved noe av det som kommer frem i dette intervjuet sett 

opp imot det som kommer frem i konsekvensutredningens vurdering og konklusjon. 

I konsekvensutredningen står følgende: 

«Siden hubro jakter mer om natten eller utenom dagtid, vil den trolig i mindre grad bli påvirket av 

forstyrrelse av aktivitet innenfor eller nært planområdet når den jakter» 

 

 I det nevnte intervjuet under overskriften «Arbeider døgnet rundt», sier utbygger at han er en 

«arbeidsnarkoman» som ofte jobber døgnet rundt og at han når ideene kommer, også jobber selv 

om det er midt på natta. Med bedriftens stadig økende oppdragsmengde virker ikke dette å være et 

foretak som avvikler arbeidsdagen innen en ordinær åtte-timers dag……? 

 I tillegg vil antall ansatte økes fra dagens 20 stillinger, til nærmere 30 når området er på plass.  

Slik vi ser det vil dette medføre en betydelig økt aktivitet og belastning på området, og IKKE bare 

utenom tidspunkter der hubroen blir forstyrret i sin aktivitet! Næringsområdet og hekkeområdet for 

sjøtilknyttet fugl vil utvilsomt bli påvirket negativt av en slik utbygging og aktivitet som det her legges 

opp til. Det er observert hekkende fugl på området, deriblant storspove og ærfugl med kull, og disse 

er rapportert inn som artsobservasjoner. 

Vi reagerer på konsekvensutredningens ordlyd under punktene vurdering og konklusjon, her brukes 

det uttrykk som: vanskelig å vurdere, stor usikkerhet, trolig, kan være, kunne bli, vurderes 

påvirkningen som noe mindre, USIKKER! 

Utredningen virker å bygge på mye uvisshet og antakelser, og vi mener derfor at den kun kan brukes i 

en argumentasjon MOT utbygging av området. Hubroens sårbarhet er trukket frem gjentatte ganger i 

argumentasjonen mot vindmølleutbyggingen, og om det medfører riktighet at flere risikerer å bøte 

med livet i møte med disse, vil det etter vår mening være katastrofalt å utsette hubroen som jakter 

på Uttian for noen som helst risiko!  

I dette tilfellet har utbyggeren flere alternativer i form av en plan B, det har 

ikke hubroen! 

 

På vegne av Ryphaugan, Uttian  

Line Hegle. 



 

 

 

 

 



 

Reguleringsplan for Uttian næringsområde. Åpen høringsuttalelse. 

Undertegnede har i likhet med andre beboere i nærområdet til ovennevnte reguleringsplan 

mottatt denne til gjennomsyn og uttalelse.  

Vanligvis er utarbeiding av detaljreguleringsplan noe en foretar i samarbeid med grunneier.  Av 

planbeskrivelsen framgår det at utsteder ikke kjenner til hvem som eier området. Seks 

grunneiere er nevnt: Tre lokale, to av fylkeskommunens veinummer. Ingen av disse 

representerer hovedarealet.  Det foreligger heller ikke noe oversiktskart som viser stedets 

lokalisering.  Søk på eiendomskartverk er umulig ute .  Det er også umulig å søke på 

eiendomskartverk da gårds-og bruksnommer er utelatt/ukjent.  Det blir  derfor bare lokalt 

kjente som som har full oversik over planområdet. 

Totalarealet er beregnet til 31,2 da.  Kun drøyt halvparten av dette er tilgjengelige til formålet. 

Dette er svært lite til industriområde å være  og  representerer ikke noe potenseale for 

framtidig industri. Det er kun en klatt.  Av planbeskrivelsen framgår det at utbyggingen at vil 

kreve tilført større mengder  steinmasser. Hvor skal disse komme fra og hvordan skal de 

transporteres?  Disse massene kan det påregnes krever større inngrep annensteds.   Dette er 

en del av totalprosjektet og skulle vært beskrevet.      Tolv  år tilbake hadde kommunen 

planer om å finne grunn for et steinbrudd/knuseverk sentralt på østrføya. Dette har det ikke 

blitt noe av. Har behovet forsvunnet eller er en her i en knipe? 

Det står endel om naturforhold. Det desidert mest verdifulle naturområdet i nærhet av planen 

er Sørøyvågen mellom Sørøyene. Dette er et rikt fuglelivsområde med vadere og sjøfugler.  

Hubro ? Vel,  den har blitt hva seksløperen var i vesten, et anvendelig våpen.  

På sørvestspissen av Ellingsholmen finner en den beste landfiskeplassen langs østfrøya. Denne 

ligger rett utenfor planområdet og  bør sikres med veiadkomst herfra med  en arm ned til 

selve fiskeplassen med plass for bevegelseshemmede. Ta kontakt med HC lag og grendalag.  

For ikke så veldig lenge siden så vi vår kommunaldirektør i  himmelfallen ekstase over 



kommunens uventede inntekt fra oppdrettsfondet. For veldig kort tid tilbake så vi samme 

kommunaldirektør med bekymret mine varsle om tom komunekasse og mulige oppsigelser. Er 

det da så smart å sette i gang klattregulering av industriområder som er så dyre å bygge ut at 

intet firma  ville  kunne betale en leie basert på utbyggingskostnadene? Det må bety 

subsidiering. 

Det finnes i dag utbyggingsmuligheter på Rabben, nordover og sørover om man omregulerer 

den utrolig dumme adkomsten som har gjort området ensidig og derved lagt beslag på store 

arealer til transport. Det finnes også muligheter for industrområde av denne størrelse sør for 

tidligere Frøya fiskeindustri  mot fortøyningskaia på Nesset. Her er det mulig å dra nytte av 

eksisterende infrastruktur. Vei, kai mv. Og bedriften/e  vil ligge i et område med annen 

tilgrensende virksomhet.Et miljø.  Disse alternativene vil koste en brøkdel i 

utbyggingskosnader. 

Trond M. Jakobsen . 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2019/963-8 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Børre Tennfjord 

Dato: 
17.08.2020 

Uttalelse til høring av Detaljregulering for Uttian næringsområde - Frøya 
kommune - Trøndelag fylke. 
 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensing. Vi arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta 
transportnæringens behov for fremkommelighet og en bærekraftig utvikling av kystsonen. Vi 
opptrer som eier og forvalter av farledsinstallasjoner, fyr og merke og medvirker som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar i sjøarealet, herunder det å legge til rette for effektiv, sikker 
og miljøvennlig drift av havner og bruk av farvannet. Kystverket er et direktorat under 
Samferdselsdepartementet. 

 
Kystverket har den 13.juli 2020 mottatt Detaljregulering for Uttian næringsområde til første 
gangs høring og behandling.  
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester i Frøya kommune, vedtok i møte den 
06.07.2020, under sak 64/20 å sende reguleringsplanen med planbestemmelser, plankart 
og planbeskrivelse datert 28.08.2019, ut på høring og offentlig ettersyn.  
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10. 
Hensikten med planarbeidet er å regulere til industri, herunder å legge til rette for økt 
næringsaktivitet i Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om 
å gi de maritimt rettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter, samt sikre at Frøya har 
et mangfoldig næringsliv.  
Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal og området bygges 
ut ved å fylle ut ca. 28.500 m2 i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nær-
liggende områder. 
 

Våre innspill og kommentarer 
Planforslaget har tidligere vært behandlet av Kystverket og det er avgitt høringsuttalelse til 
prosessen. Planen har vært påklaget og det foreligger vedtak fra Fylkesmannen om ny 
behandling fra Frøya kommunes side. 

Midt-Norge



 Side 2 

Vi har nå på ny vurdert det fremlagte planforslaget med grunnlag i statlige rammevilkår og 
retningslinjer for planarbeider etter plan- og bygningsloven, samt formålsavgjørende vilkår 
nedfelt i havne- og farvannsloven. 
Kystverkets virksomhet er først og fremst koblet til sjøarealer i planer og sjønære arealer 
som kan sies å ha en virkning på ferdselsforholdene. Våre faglige kommentarer til 
planarbeidet, er knyttet til slike forhold. 
Vi finner ikke å endre vårt uttalelser og standpunkt om planforslaget, slik det det nå fremstår. 
Følgelig er våre kommentarer ikke endret. 
Vi ser av planforslaget og avgrensningen av reguleringsområdet, at dette fortsatt ikke har 
noen særlig virkning på statlige anlegg eller installasjoner, men at det har en viss virkning på 
Kystverkets forvaltningsmessige ansvars- og influensområde. 
  
Vi kan ikke se at forslaget til arealbruk er konfliktskapende i forhold til vårt samferdselsfaglige 
virke- og interessefelt, som i all hovedsak er sjøområdene med tilgrensende landareal. Vi ser 
heller ikke at reguleringen fører med seg noen upåregnelige eller negative konsekvenser i 
det interesseområdet som Kystverket er satt til å ivareta.  
 
Vi oppfatter med dette planframlegget å være gjennomførbart med den arealprioritering, 
tiltaksrekkefølge og vedtekter som det legges opp til i forslaget. 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Norges vassdrags- og energidirektorat – Midt-Norge Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 
Statens Vegvesen Transport Midt Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO 
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Vår dato: 18.08.2020 Vår referanse: 201911340-16 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 06.07.2020 Deres referanse: 18/3421  Tore Forbord 

Fylkeskommunens uttalelse - detaljreguleringsplan Uttian 
næringsområde i Frøya kommune 

 

Vi viser til deres oversendelse den 06.07.2020 og til vår uttalelse 03.07.2019 

Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal. Opparbeidingen 

forutsetter utfylling i sjø på 28,5 daa, med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra 

nærliggende områder. 

 

Planforslaget er i tråd med nylig vedtatte kommuneplanens arealdel (23.10.2019). 

Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune som vegeier har tidligere vært i dialog 

med Frøya kommune vedrørende kapasiteten på Uttian bru og det å legge til rette for økt 

trafikk på fv. 6476. I møtet ble det konkludert med at en utbygging på dette arealet (på 

nordsiden av brua) kan være akseptabelt, da det vil generere en begrenset mengde 

trafikk. 

 

Området reguleres for å få plass til 2-3 aktører i et område som er lite benyttet i dag. 
Området er begrenset og har få eller ingen utvidelsesmuligheter. Landskapsbildet blir 

vesentlig endret som følge av at området i sjø fylles ut og det etableres 

næringsbebyggelse på området. Slik sett bør en vurdere om det andre områder som er 

bedre egnet for en slik etablering. 
 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk 

fredete kulturminner på landsiden (det vises til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 

i kulturminneloven).  

 

Planarbeidet forutsetter utfylling i sjø. NTNU Vitenskapsmuseet v/Seksjon for arkeologi 

og kulturhistorie har bedt om at følgende blir tatt med i en reguleringsbestemmelsene: 

«Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann fredet eller 

vernet i medhold av kulturminneloven §§ 4 eller 14, skal arbeidet straks stanses og 

NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående». 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Caroline Haugan     Tore Forbord 

Seksjonsleder       rådgiver 
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Kontaktpersoner: Kulturminner, Anne Haug tlf 74175143 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Torunn Moltumyr / 73582822 20/126649-2 18/3421 07.08.2020 

     

      

Statens vegvesens uttalelse - Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan 

Uttian Næringsområde, Frøya kommune 

Vi viser til deres oversendelse datert 06.07.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 

videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. 

 

Statens vegvesen oppfatter at reguleringsplanen i det vesentlige ivaretar vår høringsuttalelse 

av 02.07.2019. Vi har ingen flere merknader. Når det gjelder vegforhold for øvrig, viser vi til 

egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune. 

 

Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelig knyttet til fylkesveg er fra årsskiftet 

Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde, jf. vårt brev til kommunene av 9. desember i fjor 

Opphør av sams vegadministrasjon – viktig informasjon til våre samarbeidspartnere. Statens 

vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne bistå med vår kompetanse i lys av vårt sektoransvar for 

vegtrafikk. 

  

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

 

June Stubmo 

Seksjonsleder Torunn Moltumyr 
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U00 &50  

Arkivsaksnr.: 20/2252    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ERVERV NÆRINGSOMRÅDE SIHOLMEN - EKSPROPRIASJON  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 16-2 vedtar Frøya kommune å 

ekspropriere arealer fra gnr/bnr 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 23/7, 23/26 og 23/122 til 

eiendomsgrunn for nytt næringsområde ihht reguleringsplan for Siholmen og 

Myratangen – PlanID: 5014201814. 

2. Kommunen vedtar at det søkes om forhåndstiltredelse til Fylkesmannen i 

medhold av oreigningslova § 25. 

3. Vedtakene begrunnes med at det ikke er oppnådd minnelig avtale mellom 

partene 

4. Dette anses som et et strategisk kjøp og vil finansieres over 

investeringsbudsjettet 

5. Når prosessen er gjennomført og pris fastsatt, vil saken komme til ny politisk 

behandling 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1: Oversiktskart 

2: Kart som viser ervervsområdet, med angitt areal fra hver grunneier 

3: Grunneierliste 

4: Reguleringsplankart 

5: Reguleringsplanbestemmelser 

6: Kopi av brev sendt til grunneierne ved første henvendelse datert 11.09.2019 

7: Kopi av brev med avtale om avtaleskjønn datert 31.08.2020 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 



Frøya kommune startet en prosess med sikte på å erverve området ref. reguleringsplan fra 

2019, PlanID: 5014201814. Komunen engasjerte Dekar rettshjelp as v/ jurist Anita Olsen 

(heretter DEKAR) for å gjennomføre ervervet.  

 

Dekar tilstrebet kontakt med alle grunneiere. Arealer og eiere fremgår av vedlegg. Kopi av 

brev sendt 11.09.19, se vedlegg. 

 

Det har ikke vært mulig å oppnå kontakt med alle grunneiere. Det er ønskelig at i saker med 

mange grunneiere, at de representeres av en person. Dette er noe som respekteres i 

innledende fase. Når det blir behov for å starte forhandlingene må vedkommende fremlegge 

skriftlig dokumentasjon ved fullmakt. Slike fullmakter ble ikke fremlagt for i denne saken.  

 

I og med relativt omfattende eierskap i flertallet av eiendommene rådet DEKAR kommunen 

om å sende ut avtale om avtaleskjønn til samtlige for å fremprovosere svar fra den enkelte, se 

vedlegg. Det ble satt frist for tilbakemelding. Denne er nå utløpt og status fremgår av vedlegg. 

 

 Frøya og Hitra pinsemenighet 23/122 har gitt avslag med begrunnelse at de trenger 

arealene selv 

 Petra Dorthea Myhr 23/2 har gitt beskjed om at hun kan avstå eiendomsgrunn til veg 

men ikke mer 

 Coop Hamarvik SA 23/3 har gitt beskjed om at de kan avstå grunn dersom kommunen 

kommer med erstatningsarealer i sentrum/ området Siholmen 

23/7 aksepterer salg dersom prisen blir riktig i forhold til markedspris. De har stilt 

krav om rett til å ha septik på ervervsarealet eller annen akseptert løsning 

 De andre eiendommene har ikke hatt enstemmighet for salg/ ikke salg som DEKAR 

har registrert 

 

I henhold til oreigningslova § 12, 2. ledd bør det gjøres forsøk på å komme til en minnelig 

ordning før eksproprianten søker om ekspropriasjonstillatelse. Loven stiller imidlertid ikke det 

å forsøke å oppnå en minnelig løsning som et absolutt vilkår. DEKAR mener i dette tilfellet at 

det er gjort tilstrekkelig forsøk på å oppnå minnelig avtale med grunneiere.  

 

Av hensyn til de mange grunneiere og lovens regulering av ekspropriantens plikt til å bekoste 

ekspropriatens nødvendige tekniske og juridiske bistand (oreigningslova §15 og 

skjønnssprosessloven § 54, første ledd) anbefales det fra DEKAR sin side at det er mer 

hensiktsmessig for kommunen å varsle ekspropriasjon på dette tidspunktet enn å la dette 

vente. Tidsperspektivet gjør det påkrevd å ta ekspropriasjonsrettslige skritt i saken. 

 

I henhold til skjønnsprosesslovens § 54 andre ledd plikter grunneierne å benytte samme 

teknisk og juridisk bistand dersom det ikke er motstridende interesser i saken. 

 

Til selve utmålingen av erstatningen til grunneier skal reguleringsplanen legges til grunn og 

vederlaget skal utmåles ihht ekspropriasjonserstatningsloven § 5 og § 10. 

 
§5 Vederlag etter salsverdi skal fastsetjast på grunnlag av det som må reknast med at vanlege 

kjøparar ville gje for eigedomen ved friviljug sal. 

Ved fastsetjinga skal det leggjast vekt på kva slag eigedom det gjeld, kvar eigedomen ligg og den 

påreknelege utnytting som det røynleg er grunnlag for etter tilhøva på staden. Det skal dessutan 



leggjast vekt på dei prisane som er oppnådd ved omsetnad av andre eigedomar som det er naturleg å 

samanlikna med, og likeins på andre tilhøve som er avgjerande for salsverdien av eigedomen 

 

§10 Til grunn for fastsetjinga av vederlaget skal leggjast det tidspunktet då skjønet vert avheimla. Er 

oreigning sett i verk før den tid, skal verdien på overtakingstidspunktet leggjast til grunn. Ved 

fastsetjinga av vederlaget skal det takast omsyn til tap som følgjer av at utbetalinga av vederlaget 

heilt eller i nokon mon skjer på eit seinare tidspunkt enn overtakinga 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren tilrår: 

 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 16-2 vedtar Frøya kommune å ekspropriere 

arealer fra gnr/bnr 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 23/7, 23/26 og 23/122 til eiendomsgrunn for 

nytt næringsområde ihht reguleringsplan for Siholmen og Myratangen – PlanID:  

5014201814. 

2. Kommunen vedtar at det søkes om forhåndstiltredelse til Fylkesmannen i medhold av 

oreigningslova § 25. 

3. Vedtakene begrunnes med at det ikke er oppnådd minnelig avtale mellom partene 

4. Dette anses som et et strategisk kjøp og vil finansieres over investeringsbudsjettet 

5. Når prosessen er gjennomført og pris fastsatt, vil saken komme til ny politisk 

behandling 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: PLAN 5014201811  

Arkivsaksnr.: 18/3420    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Erverv av grunn til næringsareal – Nordhamarvika industriområde – 

område N1 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forhandlingene med grunneierne av området definert som N1 i Nordhamarvika 

industriområde gjenopptas 

2. Kommunen dekker nødvendige advokatkostnader for grunneierne. Kostnader 

dekkes over budsjettpost 551483 – Utvidelse av Nordhammarvika 

Industriområde 

3. Forhandlingsresultatet blir fremlagt for politisk behandling når det foreligger 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Prosessen – reguleringsplan og dialog med grunneierne – ble startet i 2017, da med formål å 

utvikle N1 og N2, dvs areal på over- og nedside av fylkesveien. Etter at kommunen hadde fått 

innspill fra både grunneiere og naboer, ble området minsket til kun å omfatte N1, dvs arealet 

på nedsiden/ sjøsiden av fylkesveien. Etter en tid med lav aktivitet i prosjektet, tok den ny fart 

i slutten av 2018, da med intensjon om å legge til rette for Skarsvaag Boats. Det ble bl a 

gjennomført grunneiermøte i desember 2018.  

 

Kommunen anbefalte at grunneierne tok hjelp av advokat som kunne representere dem i 

diskusjoner og forhandlinger med kommunen. Grunneierne inngikk samarbeid med 

advokatfirmaet Adnor Advokat AS v/ Kjell Heggvoll og kommunen forpliktet seg til å dekke 

deres advokatkostnader. Kommunen ble representert gjennom samarbeidsavtale med Dekar 

Rettshjelp AS v/ Anita Olsen. 

 

Det har blitt gjenomført flere møter med grunneierne. I forhandlingerne ble siste bud fremmet 

av kommunen på 58 kr/ kvm. Grunneiernes siste tilbud landet på 75 kr/ kvm. Ervervsarealet 

er på ca 14 daa. 

 

 

 

 



Prosessen ble lagt på is igjen da den viktigste etablereren – Skarsvaag Boats – prioriterte 

Uttian som lokasjon for sin etablering. 

 

I etterkant av forhandlingene, har en av grunneierne solgt sin eiendom og da også part i 

felleseie N1.  

 

Sett i lys av de utfordringer kommunen har som tilrettelegger, er det avgjørende at kommunen 

har areal som kan opparbeides. Det er derfor viktig at kommunen har areal som møter 

næringsaktørenes behov – sjønære og sentrumsnære. 

 

Areal som ønskes ervervet 

 

Arealet er en utvidelse av Nordhammarvika Industriområde mot nord. 

 

 
 

 

Kartskisse (over venstre) viser Nordhammarvika Industriområde samt ønsket utvidelse nord 

for tilfartsveien til industriområdet. Kartskisse (over høyre) viser området avsatt i 

kommundelplan for Sistranda med antatt industriareal på ca 30 daa. 

 

I forrige runde ble det skissert industriareal, da med opparbeidet molo (skisse under) 

 



 
 

Det er en vurdering som må tas i det videre reguleringsarbeidet om det skal etableres molo 

eller ikke i området. 

 

 

Vurdering: 

 

Ut i fra forutsetningene og sluttresultatet fra forrige forhandlingsrunde, ønsker 

kommunedirektøren at forhandlingene gjenopptas. Å ta opp forhandlingene betyr at 

grunneierne fortsatt bør få dekt nødvendig juridisk bistand (jfr oreigningslova). Kommunen 

bør ta kontakt med grunneiernes advokat – Adnor Advokat v/ Kjell Heggvoll – med formål å 

gjenoppta forhandlingene. 

Det er hensiktsmessig at avdelingen for Bygg- og Kommunalteknikk i kommunen har det 

formelle ansvaret for prosessen. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

1. Forhandlingene med grunneierne av området definert som N1 i Nordhamarvika 

industriområde gjenopptas 

2. Kommunen dekker nødvendige advokatkostnader for grunneierne. Kostnader dekkes 

over budsjettpost 551483 – Utvidelse av Nordhammarvika Industriområde 

3. Forhandlingsresultatet blir fremlagt for politisk behandling når det foreligger 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kostnader finansieres over prosjekt 551483 – Utvidelse av Nordhammarvika Industriområde 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: P51  

Arkivsaksnr.: 20/2051    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL TIL KONSEPT FOR SAMBANDET TRONDHEIM - HITRA/FRØYA - 

KRISTIANSUND OG HURTIGBÅTTILBUD ØYREKKA 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ansvar for uttalelser og prioriteringer angående sambandene i Øyrekka 

delegeres til Trafikkrådet 

2. Innspill til Fylkeskommunens overordnede prinsipper og konseptløsninger for 

hurtigbåttilbudet Kristiansund – Trondheim baseres på uttalelse fra Frøya 

kommune mai 2020 

3. Prioriteringer, basert på uttalelser fra folkemøtene, gjøres av Trafikkrådet 

4. Prioriteringer gjort av Trafikkrådet og uttalelse fra Frøya kommune mai 2020 

skal ligge til grunn for kommunens delegater til møte med AtB 22.10.2020 

 

 

Vedlegg: 

 

 Forespørsel fra Trøndelag Fylkeskommune – 16.09.2020 (ESA 20/2051-1) 

 Diskusjonsgrunnlag til dialogmøter med kommunene (ESA 20/2051-3) 

 Presentasjon folkemøter 

 Høringsuttalelse fra Frøya kommune mai 2020 (ESA 20/581-6) 

 Felles høringsuttalelse Frøya, Hitra og Ørland – Trondheimsfjorden (ESA 20/518-3) 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått en forespørsel fra Trøndelag fylkeskommune angående 

hurtigbåttilbudet Trondheim – Kristiansund og videre til øyrekka.  

 

De spørsmål fylkeskommunen ønsker svar på i innledende fase er: 

 

1. Hvordan vurderer kommunene de ulike konseptene A, B og C. Ev. varianter innenfor 

disse? 

2. Hvordan vurderer kommunene reisebehov i forbindelse med helgeavvikling? 

3. Har kommunene innspill til dagens samband og mulige fremtidige samband, som er 

viktig å synliggjøre i den politiske prosessen og i anbudsforberedelsene? 

4. Hva er kommunenes viktigste prioriteringer i kommende anbudsperiode? 

5. Annet? 



 

Det er planlagt møte mellom kommunene (Ørland, Orkland, Hitra, Frøya og Heim) og 

Fylkeskommunen den 22. oktober. 

 

Frøya kommune har tatt initiativ til folkemøter. Det er gjennomført folkemøter på Sørburøy, 

Sula, Mausund og Sistranda. Det ble gitt mulighet for deltakelse pr Teams ifm Sistranda-

møtet. De som ikke har hatt mulighet til deltakelse i møtene, kunne komme med innspill pr 

mail. Innspill fra folkemøter er presentert i saksframlegget. 

 

Forespørsel fra Trøndelag fylkeskommune 

 

I 2024 vil det være mulig å samkjøre dagens hurtigbåtkontraker i nye kontrakter. For å kunne 

gå videre med arbeidet med nye kontrakter, er det nødvendig å få vedtatt et mandat til 

rådmannen innen utgangen av desember. Mandatet vil være grunnlaget for oppdragsbrevet 

fylkesrådmannen vil oversende til AtB og mandatet skal avklare fylkeskommunens mål, 

rammer, forventninger og føringer for anskaffelse av nye hurtigbåtkontrakter fra 2024. Det er 

lagt opp til en beslutningsprosess med behandling i Hovedutvalg for transport i november og 

sluttbehandling i Fylkestinget i desember. I forbindelse med mandatet er det for sambandet 

Trondheim-Hitra/Frøya-Kristiansund lagt opp til en prosess med tre mulige konsepter: 

 

1. Gjennomgående hurtigbåt Trondheim-Kristiansund tilsvarende dagens rute 

2. Sambandet deles i to med båtbytte på Sandstad og korresponderende avganger. Som 

erstatning for gjennomgående rute planlegges det med et forsterket busstilbud mellom 

Trondheim og Kristiansund 

3. Gjennomgående rute avsluttes. Tilbud på Trondheim – Brekstad forsterkes. Tilbudet 

til Hitra og Frøya, samt Kristiansund blir løst med forsterket busstilbud og evt. med 

hurtigbåt i tråd med resultatet av prosjektet «Metro til sjøs» (lansert som «pendlerbåt i 

Namdalen») 

 

Diskusjonsgrunnlag til dialogmøter med Ørland, Orkland, Hitra, Frøya og Heim 

kommune 

 

Rute 800 og 805 

 

Rute 800 knytter Nordmøre og Hitra/Frøya sammen med Brekstad og Trondheim. Mellom 

Brekstad og Trondheim danner rute 800 et nettverk for pendling sammen med rute 805 der 

Hasselvika og Lensvika trafikkeres på enkelte avganger. Rute 800 betjenes av søsterskipene 

MS Tyrhaug og MS Terningen. Fartøyene tar 275 personer og er bygget av Brødrene Aa i 

Hyen i 2014. Det er begrenset plass om bord til å ta med større gods, kajakk, sykkeltilhengere 

o.l. 

 

Rute 805 trafikkerer strekningen Trondheim – Brekstad og betjenes av MS Trondheimsfjord 

I. Enkelte avganger betjenes av MS Ladejarl for å gi bedre kapasitet. 

 

 

Bruk av dagens tilbud 

 

Tabellen under viser antall reisende fra sone til sone for rute 800 i 2019. Den største trafikken 

er mellom Brekstad og Trondheim, deretter Sandstad og Trondheim. 



 

 
 

Tabellen under viser antall reisende fra sone til sone for rute 805 i 2019. 

 

 
 

Brekstad 

Hovedtyngden av reisene for rute 800 og 805 er på strekningen Brekstad – Trondheim. Det er 

trafikk i begge retninger morgen og ettermiddag. Flere av de ansatte på kampflybasen har 

valgt å bosette seg i Trondheim og Trondheim huser noen av de største arbeidsplassene i 

distriktet, deriblant St. Olavs hospital. 

 

Brekstad har i dag 8 avganger til og fra Trondheim på hverdager, 4 avganger til og fra 

Trondheim lørdager og 3 avganger til Trondheim og 4 avganger fra Trondheim søndager. 

 

Hasselvika og Lensvik 

Hasselvika har i dag 5 avganger til Trondheim og 4 avganger i retning fra Trondheim på 

hverdager. Lørdag er det kun en avgang til Trondheim, mens for søndag er tilbudet 1 avgang 

t/r. Fra Hasselvika er det mulig å pendle til Trondheim og til Brekstad. 

 

Lensvik har i dag 3 avganger til Trondheim og 4 avganger fra Trondheim på hverdager. 

Lørdager og søndager har 1 avgang t/r. Fra Lensvik derimot er avgangen rettet mot pendlere i 

retning Trondheim, mens pendlere til Brekstad kan benytte ferja Brekstad – Valset med 

tilhørende korresponderende busser. 

 

Sandstad 

Reisene til og fra Sandstad bærer større preg av møtevirksomhet og fritid. Det er i dag 3 

avganger t/r Trondheim-Sandstad på hverdager. Lørdager er det 1 avgang t/r og søndager er 

det 2 avganger t/r. På hverdager er første mulige ankomst med hurtigbåt til Trondheim kl. 

11:25, mens det for lørdag er kl. 16:20. Det er pr i dag ingen mulighet for å reise til og fra 

Trondheim samme dag med rute 800 på lørdager. 

 

 

Kristiansund 

Mot Kristiansund har Kjørsvikbugen svært begrenset trafikk, det til tross for tilknytningen til 

Tjeldbergodden med tilhørende arbeidsplasser. Edøy har pendlertrafikk til Kristiansund, mens 

Ringholmen kun er et bestillingsanløp som primært benyttes av besøkende til restaurant og 



konferansehotell som er lokalisert i nær tilknytning. Fra Kristiansund er det mulig med videre 

reiser med buss til Molde og Ålesund, i tillegg til flyforbindelser. 

 

Erfaringer og kjente utfordringer: 

 

 Det har vært en utfordring med pendlertrafikken mellom Brekstad og Trondheim på 

torsdager og fredager. Kapasitetsutfordringene har vært løst med bruk av MS 

Ladejarl. De siste årene har trafikken likevel avtatt, og Ladejarl kjøres nå kun 

ettermiddagstid på fredager 

 Ørland kommune ønsker at avgang kl. 08:10 fra Trondheim skal ankomme Brekstad 

før kl. 09:00 og ikke 09:10 som i dag 

 Hitra/Frøya har meldt behov om en tidligere avgang slik at man kan delta på 

heldagsmøter uten overnatting. Bedre tilpasning til flyet fra Ørlandet Lufthavn til 

Gardermoen er også kjent 

 Indre Fosen og Orkdal kommune ønsker forsterket tilbud til og fra Hasselvika og 

Lensvik, spesielt i forbindelse med helgetrafikken 
 

Fylkeskommunen har bedt AtB utrede følgende konsepter for det kommende anbudet 

 

Konsept A: 

Beholde dagens rutestruktur illustrert under. 

 

 
 

 

Konsept B: 

Båt 1: Trondheim – Sandstad (Lensvik, Hasselvika og Brekstad) 

Båt 2: Sandstad – Kristiansund (Kjørsvikbugen, Edøy, Ringholmen) 

Ev. båt 3: Pendlerbåt Sistranda – Sandstad 

 



I konsept B deles dagens rutestruktur opp slik at rute Sandstad – Trondheim og Sandstad –

Kristiansund korresponderer på Sandstad. I tillegg kan det vurderes et pendlertilbud mellom 

Sistranda – Sandstad som korresponderer på Sandstad og varianter innenfor dette. 

 

 
 

Konsept C: 

Båt 1: Trondheim – Brekstad (Lensvik og Hasselvika) 

Ev. båt 2: Pendlerbåt Sistranda/Fillan – Sistranda – Brekstad 

Styrking av busstilbud Trondheim - Kristiansund og Trondheim – Frøya 

 

I konsept C tas det utgangspunkt i bruk av en båt mellom Brekstad – Trondheim. I tillegg kan 

det vurderes et pendlertilbud mellom Sistranda – Sandstad - Brekstad. Konseptet innebærer 

avvikling av fylkeskryssende hurtigbåt mellom Sandstad og Kristiansund. Tilbudet ivaretas 

gjennom et styrket busstilbud Kristiansund – Trondheim. 

 



 
 

Rute 820 og 825 

Rute 820 betjenes av MS Vetlefjord, som er en bilførende hurtigbåt bygget av Oma 

Baatbyggeri på Stord i 2002. MS Vetlefjord tar 6 biler og 70 passasjerer og betjener både Sør 

– Væran (Mausundvær, Bogøyvær og Sula) og Nord - Væran (Gjæsingen, Sørburøy, Sauøy 

og Halten). 

 

Rute 825 betjenes av MF Frøyaferja. MF Frøyaferga tar 15 biler, 97 passasjerer og trafikkerer 

kun Sør- Væran. Befolkningssentrene er Mausundvær og Sula, og det er også disse øyene 

som har biler. 

 

Frøya kommune forventes å oppleve en befolkningsvekst i kommende år. Fra 2018 til 2035 

forventes folketallet å øke fra 4962 til 5600 innbyggere, noe som gir kommunen en 

befolkningsvekst på 13 % (SSB Tabell 11668). 

 

Øyrekka har i dag 370 fastboende. Flest fastboende er det på Mausundvær og Sula med 

henholdsvis ca. 250 og 50 fastboende. Sørburøy har ca. 40 fastboende, Bogøyvær ca. 15 og 

Gjæslingan med ca. 10 fastboende. Sauøy har bosetning deler av året. Halten er en ubebodd 

øy med museumsdrift i sommersesongen. 

 

Trafikken i Øyrekken er sammensatt og dekker mange ulike behov. Behovet varier i stor grad 

avhengig av sesong. På vinteren er det primært fastboende som benytter tilbudet, men fra 

påsken og utover sommeren strømmer hyttefolk og turister, både dagsturister og 

overnattende, til øyene, noe som skaper et veldig press på dagens kapasitet. Fra august og ut 

september er det i tillegg krabbesesong med dertil mye transport. På grunn av denne 

variasjonen har rutene i utgangspunktet to ruteendringer per år. 1.april og 1. oktober. På 

grunn av de ulike reisendes forskjellige behov har rute 820 en egen rute som kjører kun i juni, 

juli og august, der Halten og Sauøy betjenes. 

 



Strekningen Dyrøy – Sør-Væran 

«Sør Væran» har skolen på Mausund og det er i dag skoleskyss mellom Bogøy og Mausund. 

Dagens rutetilbud mellom fastlandet og «Sør-Væran» er planlagt i forhold til skole- og 

arbeidspendling samt helse- og næringstrafikk og kommunale tjenester. Sambandet benyttes 

også i forbindelse med helårsturisme mellom fastlandet og Sula. 

 

Strekningen fastlands-Frøya «Dyrøy – «Nord-Væran» 

Sørburøy har barneskole samt fiskemottak. Fiskemottaket har stor aktivitet sensommer og 

høst i forbindelse med krabbefiske. De siste årene har det vært en økning av turisme til/fra 

Sauøy og Halten. 
 

Tabellen under viser at antall reisende for «Sør Væran» er relativt lik i 2016 som i 2019, mens 

«Nord-Væran» har flere reisende i 2019 kontra 2018, men færre enn i 2016. 

 

 
 

Erfaringer og kjente utfordringer 

 

 Kapasitetsutfordringer i forbindelse med ferieavvikling, hovedsakelig innenfor 

sommerhalvåret 

 Betjening av Halten fører til redusert kapasitet på det øvrige sambandet. Dette skaper 

utfordringer for de fastboende og tilreisende til øvrige deler av Øyrekken. Særlig 

kritisk er søndager i sommerhalvåret, men også gjennom ukedagene var det 

kapasitets-utfordringer gjennom uken under årets sommer 

 For å ivareta de fastboende og legge til rette for utvikling av bo- og arbeidsmarkeder 

er det viktig at alle øyene har mulighet for ukependling Øyrekka -Trondheim 

 Kapasitetsutfordringer i forbindelse med helgeavvikling 

 

Til diskusjon i møtet 

 

 Hvordan vurderer kommunene de ulike konseptene A, B og C. Ev. varianter innenfor 

disse? 

 Hvordan vurderer kommunene reisebehov i forbindelse med helgeavvikling? 

 Har kommunene innspill til dagens samband og mulige fremtidige samband, som er 

viktig å synliggjøre i den politiske prosessen og i anbudsforberedelsene? 

 Hva er kommunenes viktigste prioriteringer i kommende anbudsperiode? 

 Annet? 

 

Folkemøter - innspill 

 

Innspill fra møte på Sørburøy 17.09.20 

 

Hovedutfordringer: 

 

1. Kapasitet på sommeren – en flaskehals 

2. Prisutvikling for godstransport – det har blitt for dyrt 

3. For ofte må passasjerer stå igjen i nordværa – retur fra Halten 



 

 Bruk av reservefartøy – responstiden er for lang. Det er avtalt maksimalt 8 timers 

responstid, noe som ikke overholdes 

 Halten-ruta bør ha en egen dedikert båt og egen rute 

 For ofte må passasjerer stå igjen fordi båten er full allerede ved avgang Halten 

 Hvilket fartøy er reservefartøy fra 1. oktober 2020? 

 Regularitetsgaranti? 

 Det har vært umulig å kjøpe billett Trondheim – Sørburøy. Er det fordi de da ikke har 

ansvar for passasjerer om båten fra Dyrøya blir innstilt? 

 Hva om man kommer med buss (fra Sandstad/ Sistranda). Kan man kjøpe billett helt til 

Sørburøy? 

 De har opplevd at bussen som tar dem til Dyrøy avslutter sin rute der. Om båten er 

innstilt pga vær, får de ikke sitte på bussen tilbake til Sistranda 

 Knutepunkt på Dyrøy for befolkningen i nordværa er ikke optimalt. De mistet mye når 

trafikken ble flyttet fra Sistranda til Dyrøy. Det blri mange bytter. Har de med seg mye 

bagasje, blir det et problem 

 Burde ikke – i hvert fall – sommerruta gå fra Sistranda? 

 Hvorfor må barna på Sørburøy benytte bibliotek/ svømmebasseng på Mausund? Hvorfor 

ikke Sistranda? 

 Det kan bli ei utfordring å ha to knutepunkter – Dyrøy og Sistranda 

 Viktig at Trafikkrådet har en koordinerende rolle 

 Liggetid på Dyrøy er ofte for kort mtp frakt av gods. Bilen blir rygget om bord og paller 

blir lastet om. Matvarer til Coop er ei utfordring. Det mangler kjølerom – utfordring på 

varme sommerdager. Ruta bør justeres. De kan oppleve stress/ dårlig tid på Dyrøy 

samtidig som ved ankomst Sørburøy, kan båten ligge lenge der 

 De opplever at det er høye fraktpriser og at de har økt vesentlig det siste året/ de siste 

årene 

 Har AtB fraskrevet seg ansvar for frakt av gods til øyrekka? 

 Fylkeskommunens egen strategi sier noe om turisme, mangfold etc. Det må være ønskelig 

med bosetting i distriktet 

 Vinterruta:  

o ønskelig med tidlig avgang fra Sørburøy også fredag morgen 

o ønskelig med vareleveranser fredag morgen 

 Ved bestillinger – Viktig at det blir kommunisert hvilken båt som skal kontaktes: 

Vetlefjord eller Frøyfart? 

 

Innspill fra møte på Sula 26.09.20 

 

Oppmøte: 28 stk 

 3 dagpendlere til jobb 

 Sularuta – har aldri gått (kanskje de 2 første årene) 

o Hvis den går til Halten så kan den løse en del utfordringer med pendlerruten 

fra Sula 

 Veldig kompliserte ruter 

 Ikke tilpasset pendlerbåter i helgene 



 Ikke noe tilbud søndag og tirsdag for de som ikke har bil 

o Også lang ventetid på Dyrøy for noen avganger 

o Bør tilpasses alle anløp fra øyene 

o Også ventet på Sistranda (hvis de kommer med buss fra Kystekspressen) – 

Mangler venterom 

o Lomsøy er ikke noe stoppeplass for gående 

 Ønsker seg en direktebåt fra Trondheim til alle øyene med liggetid i helgene 

 Må være lettvint å bruke «opplegget» 

 Nøkkelen for å overleve som øysamfunnet er en god fungerende bilvei 

 Ønsker en bil / buss fra Lomsøya (har vært et prøveprosjekt med minibuss på 8 

passasjerer tidligere) 

 Viktig å huske forbindelsen mellom øyene også 

 Viktig med direkteruter (kan være opp til 2 timer med båten/fergen til Dyrøy) 

 Effektivisering av pendlerrutene – (F.eks. trenger pendlerruten å gå innom Bogøy når 

det ikke er noen pendlere der?) 

 Vi må lage en rute til Halten som går utenfor konsesjonsavtalen (privatiser ruten, da 

det ikke er fastboende på Halten) 

 Går ikke buss fra Dyrøy på alle rutene – spesielt utfordrende når rutetiden på båten / 

fergen endres og bussrutene ikke følger opp dette 

 Sule er avhengig av feriefolk – Større sikkerhet for Sula hvis det er en helgerute t/r 

Trondheim fredag og søndag. 

 Ønske om forhåndsbestilling av billetter 

 Primært ønsker pendlerne anløp på Sula hurtigbåtkai og ikke Lomsøya 

 Pendlere ønsker like ruter hele året – f.eks. ikke mulig å komme på jobb i helligdager 

o.l. pga. endrede ruter i disse periodene 

 Oppsummert (forsøkt) 

o Fornøyd med fartøyene / rutene, men gjerne større 

o Effektiviser rutene for pendlerne 

o Endre ferdssonene (i farvannssonen?) slik at større fartøy kan gå rutene 

 Kystekspressen korresponderer ikke alltid med rute til hurtigbåtkaien (går muligens til 

Lomsøya)  

 Båtene får endret ruter i høytidene, mens bussrutene endres ikke alltid 

 Ønsker oftere direkteruter  

 Informasjon på båtene – De informerer ikke hvilket anløpssted som kommer, kun at 

det er et anløp 

 Fylket jobber med informasjonstavler og venterom  

 Reservekapasiteten (på fartøyene) må også gjelde for biler 

 Hvorfor er det årlige vedlikeholdet lagt til ferier? 

 Hvis vi må spare penger så trenger ikke Sula 5 avganger hver lørdag om vinteren 

 I møtene i trafikkrådet bør det være med folk fra ATB og fylket 

 De som leverer ut opplysning om ruter i ATB er ikke oppdatert på rutetidene – har 

ofte gitt ut feil opplysninger 

 Ønsker å asfaltere Lomsøyveien  

 Lang å gå på Fergeleiet på Dyrøy for de med mye bagasje 

 Ofte og mange ruteendringer på kort varsel - Ikke noen melding om ruteendringer fra 

ATB, kun fra Fosen Namsos Sjø – Ikke alle får det med seg  

 



Innspill fra møte på Mausund 27.09.20 

Oppmøte 28 personer 

  

 Opplever ingen god dialog mellom Fylkeskommunen – AtB og Fosen Namsos Sjø 

 Liten fleksibilitet i rutene 

 Informasjon ved forsinkelser? Blir det informert? 

 Syns tilbudet er kjempebra, men ikke tilrettelagt for pendlere og turnus/ helligdager 

(julaften, nyttårsaften). Burde ha pendlerbåt 365 dager i året 

 Umulig å ta seg til/ fra jobb på helger – må overnatte på FastFrøya 

 Forutsigbarhet ift vær og vind. Vite når båten går og ikke 

 Kan ruta tilrettelegges bedre for barn som ønsker å delta på aktiviteter på FastFrøya 

(Sistranda)? Aktivitetstilbudet på Mausund er begrenset. På Sistranda har vi kino, 

idrettsaktiviteter, musikk, sjakk mm. 

 Drosje, sykekjøring - må stå igjen, med konsekvens at de må avbestille legetimer 

(ekstra kostnader). Pasientreiser: Fylkesvedtak -  Kun innvilges på enkeltpasienter. Må 

sjekkes ut videre - og tas tak i! 

 Tidligere snakket båten med bussjåførene ved forsinkelser. Nå kan bussen vente max 5 

minutter (bøter?) 

 Mausund er ei grend i Frøya kommune! 

 Ønsket er snarere frekvens enn størrelse på båt 

 Utfordringene fredag/ søndag, mye pga av Sula-ruta forsvant 

 Vi har behov av ei større ferge – 30-40 biler 

 Det er ikke parkeringsplasser på Dyrøy som er problemet! Løs ikke kapasitetsmangel 

på ferge med flere parkeringsplasser på Dyrøy 

 Gjør arbeidsmarkedet på FastFrøya og Hitra tilgjengelig for de som bor på Mausund. 

Fungerer mandag – fredag, men ikke på helg og i høytider. Pendlerrute 365 må på 

plass  

 Fra i dag til 10 oktober er det 3 ruter på AtB sin hjemmeside. Det er uakseptabelt og 

rotete 

 Hvorfor har Sula det samme tilbudet som Mausund? Mausund er et større 

samfunn/har større behov. Rundt 200 fastboende på Mausund, ca 40 på Sula 

 Ønsker seg mer informasjon om fulle ferger, innstilt pga vær etc. APP eller noe. 

Hvorfor kan ikke ferga ta hensyn til at det står igjen biler på Mausund på neste tur? 

Ikke fylle ferga på Sula 

 Info-skjermer – også behov på Sula og Mausund (se over) 

 Egen båt som server nordværa om sommeren (Halten). Det er idioti at Vetlefjord 

ligger på Halten halve dagen. Tydeligvis et fylkesvedtak fra 1996 

 Kjøp av billetter: fra Sistranda til Mausund – Hvorfor får man ikke gjøre det? Det 

kreves gjennomgående billettering! 

 Hvorfor er Sula-ruta tatt bort? 

 Fergebehovet har økt. Det ble – i 2014 – diskutert et behov rundt 4-5 biler. Allerede 

første helga ferga gikk fra Dyrøy, var kapasiteten for lav 



 Hva skal man legge inn i vurdering av fremtidens behov? Tar man høyde for etablering 

av Øyrekka Folkehøgskole? Etableringen resulterer i +100 beboere på Mausund og i 

tillegg mange besøkende. Her må noe gjøres før 2024 

 Oversendt statistikk for reisende til Halten kan ikke stemme. 27.000 reisende i 2019? 

Viktig at vi har korrekt statistikk 

 Hvor mange biler og passasjerer blir stående igjen pga av at det er fullt på Vetlefjord 

og ferge. AtB opererer med tall som ikke kan stemme. Vi må få tilgang på statistikken 

og vi har fått vite at dette er tall som sendes til Fosen Namsos Sjø/ Fylkeskommunen 

 Befolkningen på Mausund har økt med 35 personer de siste 4 år. Med etablering av 

Folkehøgskolen blir det mange flere. Blir det justering innenfor dagens rammer innen 

2024? 

 På vinteren er trafikken til Sauøy. Gjesingen og Sørburøy betydelig lavere 

 Kan man legge opp flere bestillingsturer? Slik vi erfarer i dag, er det Fosen Namsos 

Sjø som sparer på ikke å gå en tur (ikke AtB). Avtale med operatør må skrives slik at 

AtB sparer på det og at midlene kan brukes på andre deler av sambandet (buffer?). 

Bør også ta høyde for at behovet er betydelig lavere på vinteren enn på sommeren 

 Sambandet bør ha tre båter på sommeren, dvs en egen båt som opererer Halten-ruta 

 Sambandet er ikke et reint passasjer-tilbud. Ved bruk av reservebåt må også kapasitet 

på bil ivaretas, dvs ikke slik de legger opp til det nå i oktober når ferga skal på 

verksted 

 Alle turer til Froan/ Nordværa burde gått innom Mausund på retur til Dyrøy 

 Det er behov for utvidelse av parkeringen på Dyrøy. Vi opplever også trafikkøkning til 

Nordværa 

 Kanskje smart å flytte fergeleie til Hestøya, noe som resulterer i kortere seiling til 

Mausund 

 Viktig at prosessen rundt sommerruta starter allerede i januar 2021! 

 Hvordan prioriterer kommunen? Direktebåt fra Sistranda vs sambandet i Øyrekka 

 Også fokus på dagens situasjon. Behovet har økt mens tilbudet er det samme 

 Det er viktig at Frøya kommune er med i HELE anbudsprosessen og at forslag blir 

sendt på høring til kommunen innen avtaler signeres 

 Hvordan er det med kommunikasjon mellom båt og ferge? Kommuniserer de med 

hverandre? Om det er biler/ passasjerer som står igjen 

 

Innspill fra møte på Sistranda 05.10.20 

Oppmøte 17 personer, hvor av 5 på Teams 

 

 Kan busskuret på Dyrøya brukes for ruteinformasjon? 

 Hva med veggen på Måsøvals bygg? 

 Det har blitt gjort beregninger på kostnader og innsparinger med flytt av fergeleie til 

Hestøya. Ta frem dem 

 Flytte knutepunkt Vetlefjord/ Nord-Væra til Sistranda – Den gang det ble bestemt at 

knutepunktet skulle flyttes til Dyrøy, var det flere elementer som påvirket prosessen. 

Det må ses over innen man gjør endringer 



 Transport av gods – Flere kommenterte at prisene har steget kraftig. Prisforskjellene 

er også store, f eks kostnad for en henger til Mausund sammenlignet med en henger til 

Gjesingen. Det påvirker også viljen til å vedlikeholde husene i Nord-væra. Det er en 

prosess på dette 

 Hvilke økonomiske rammer blir satt av Fylkeskommunen? Er det rimelig at man skal 

holde seg innenfor dagens rammer uavhengig av trafikkutviklingen? 

 For Froan Forretningsdrift har det vært positivt om knutepunktet ble flyttet til 

Sistranda. De har i dag ei utfordring med å få levert tomkasser til Sørburøya. Ser også 

muligheter til å få transportert direkte til HitraMat 

 Det er viktig at vi kommer med gode fremtidsrettede innspill nå 

o Hensyn til både Nord- og Sør-væra 

o Vei mellom Sula og Mausund (SuMaBo) 

o El-ferge 

o Flytt av fergeleie til Hestøya 

o Utvikling i øyrekka – turisme, Øyrekka Folkehøgskole (ØFH), 

oppdrettsnæringa 

o De som bor i øyrekka – tilgang til fasiliteter, arrangement mm på FastFrøya 

o ØFH ønsker å bruke hele øyrekka – ta hensyn til det 

 Bogøya blir ofte glemt i diskusjonen 

o Blir ikke prioritert på Dyrøya – kan det være vanskelig? Når det går ferge 5 

minutter senere, kan de som skal til Sula ta den. De som skal til Bogøya må 

vente i flere timer på neste avgang. Dette kan/ bør styres opp 

o Kan de som ikke har fergeforbindelse – Bogøya og Nord-Væra – få tilgang til 

dedikerte parkeringsplasser på Dyrøya? 

 Veien til Dyrøya er trafikkfarlig. Når blir det gjort noe med den? Samme gjelder 

trafikksituasjonen på Dyrøya 

 Flytt av fergeleie og vei mellom Sula og Mausund er fremtiden 

 Nesten umulig med næringsutvikling i øyrekka uten god kommunikasjon 

 Avgjørende at vi får ei større ferge, med moderne fasiliteter som salong over vannflata 

og tilgang til trådløst internett 

 De tre alternativene som skal diskuteres 22/10 – Hva gjør vi og hvor står vi? Prosess? 

– Saken skal opp i Trafikkrådet, videre til politisk behandling. Dette gir mandat til de 

som representerer kommunen den 22/10 

 De fartøy som trafikkerer øyrekka må være egnet til det 

 Flere uheldige situasjoner i sommer også, med reisende som kan ha kjørt 60-70 mil (til 

Dyrøya) og som ikke kommer med på båten fordi den har vært full 

 Hva hjelper det om man ønsker å ta seg fra Nord-Væra når båten fra Halten er full? 

 Hvorfor innføres det ikke et bestillingssystem? 

 Halten behøver en passasjerbåt, har ikke behov for plass til biler. Hvor ofte har 

Vetlefjord tatt ekstratur ut til Nordværa fordi båten har vært full? 

 Frøya Næringsforum har arbeidet for en direktebåt Sistranda – Trondheim siden 2017, 

i samarbeid med Hitra. Møreforskning har utredet. Vi har ikke et pendlertilbud i dag 

og buss er ikke et alternativ. Knutepunkt Sistranda for Nordværa er kanskje ikke så 

dumt 



 Fylkeskommunen/ AtB har kommunisert statistikk og den kan ikke stemme. 

Kommunen har etterspurt detaljert statistikk for de siste årene. Ikke mottatt pt 

 Utfordring med overkapasitet på vinter og underkapasitet på sommer – hvordan løse 

det? 

 Tiden Vetlefjord ligger på Dyrøy er for kort. Kan det skapes et system for håndtering 

av gods? Kran eller traller som er tilgjengelige for passasjerene? 

 Kommunen har delvis vært engasjert i veiforbindelsen mellom Sula og Mausund. Hvor 

står kommunen i dag? 

 Har det vært mulig å etablere en gjestehavn på Dyrøya? Sætervågen? I 

reguleringsplanen for Dyrøy fergeleie er det avsatt areal for småbåthavn med 

gjesteplasser. Kommunen har også flyteanlegg i Sætervågen 

 Det har vært ønskelig med senere avgang fra Dyrøy. Sambandet stenger i dag ca 20:00 

 Vi må ha ei plan på plass innen politisk behandling 

 Det er ei avveiing som må gjøres – av Trafikkrådet (Øyrådet) og av politikerne 

 Det vi vet, er at de økonomiske rammene blir behandlet av Fylkeskommunen i oktober 

 Har Fosen Namsos Sjø riktig registrering av passasjerer? Noen opplever at det står 

«kiosk» på billetten …… 

 Viktig at vi har ei plan for møtet den 22/10. Hvilke forhandlingspunkter har vi? 

Prioritere! 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren tilråder at: 

 

 Ansvar for uttalelser og prioriteringer angående sambandene i Øyrekka delegeres til 

Trafikkrådet 

 Innspill til Fylkeskommunens overordnede prinsipper og konseptløsninger for 

hurtigbåttilbudet Kristiansund – Trondheim baseres på uttalelse fra Frøya kommune 

mai 2020 

 Prioriteringer, basert på uttalelser fra folkemøtene, gjøres av Trafikkrådet 

 Prioriteringer gjort av Trafikkrådet og uttalelse fra Frøya kommune mai 2020 skal 

ligge til grunn for kommunens delegater til møte med AtB 22.10.2020 
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Hurtigbåt i Trøndelag fra 2024 - Diskusjonsgrunnlag til dialogmøter med kommunene
i oktober - Ytre Trondheimsfjord

Det vises til brev av 3. juli 2020 (vår ref.: 20/00165-1) med tittel Hurtigbåt i Trøndelag fra 2024 - Informasjon
om tilbudsutvikling og invitasjon til dialog. Videre vises det til påminnelse til enkelte kommuner i egen epost av
2. september 2020.

AtB ber om at kommuner som enda ikke har bekreftet møtet eller gitt tilbakemelding om hvem som vil delta
på vegne av kommunen gjør dette til morten.berntsen@atb.no. Hver kommune kan delta med inntil 4
personer.

Møtedato: 22.10.2020
Tidspunkt: kl. 10.30
Møtested: Hitra Turistservice, Sandstad hurtigbåtkaia

Diskusjonsgrunnlag for møtet ligger vedlagt.

Lenker til saksfremlegg av saker til behandling i Hovedutvalg for transport 23.-24. september vedrørende
hurtigbåt i Trøndelag fra 2024:

1. https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/849893?agendaItemId=207
879

2. https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/849893?agendaItemId=207
880

AtB ser fram til et konstruktivt møte og godt samarbeid med kommunene i prosessen videre.

Med vennlig hilsen
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Morten Berntsen 
   
Seksjon for areal og infrastruktur 
 
 
Dette brevet er elektronisk signert. 
 
 
Vedlegg: 
16_00316-1 KGL - Hutigbåt 219201_1_0 
Nytt hurtigbåttilbud fra 2024 - Ytre Trondheimsfjord 
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Hitra Kommune 
Ørland Kommune 
Heim kommune 
Orkland kommune 
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Seksjon for jus og anskaffelser 
Seksjon for rutetilbud region 
Trøndelag Fylkeskommune  
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DEL I ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. Definisjoner 

  

Begrep Definisjon 

Dag Betyr løpende kalenderdag når ikke annet er fastsatt. 

Kontrakten 
De generelle kontraktbestemmelser med de vedlegg som 
angitt i pkt. 2. 

Leveransen 
Betyr leveranse av rutetransport og øvrige ytelser fra Operatør 
slik disse er beskrevet i Kontrakten. 

Oppdragsgiver AtB AS 

Underleverandør 
Betyr en Tredjepart som har inngått avtale med Operatør om 
levering av varer og/eller tjenester i forbindelse med 
Leveransen. 

Operatør 
Den som er tildelt kontrakt og som skal gjennomføre 
Leveransen og øvrige ytelser som fremgår av kontrakten. 

Tur 
En bestemt avgang i en Rute.  
For hver Tur er det spesifisert anløpssteder, ruteavgangs- og 
anløpstidspunkt. 

Rute 
En samling Turer.  
De Ruter som inngår i kontrakten er nærmere angitt i Del B 
Leveransebeskrivelsen.  

Ruteproduksjon 
Kjøring av alle Rutene i denne kontrakten iht. vedleggene 1 til 
4 i Del B Leveransebeskrivelse. 

Rutetimer 
Antall timer for kjøring av en Rute/Tur slik den fremkommer i 
Rutetabellen 

Ruteavgang Avgangstidspunkt for en Tur 

Rutetabell 
Oversikt over alle Ruter, anløpssteder, Ruteavgangs- og 
anløpstidspunkt. 

Fartøy Båtmateriell for frakt av passasjerer, gods og/eller kjøretøy 

Hurtigbåt Fartøy med rutehastighet på 20 knop eller mer 

Lokalbåt Fartøy med rutehastighet under 20 knop 
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2. Kontraktsdokumenter - tolkningsregler 

 Kontrakten består av følgende dokument: 
 

 Del A: Generelle kontraktsvilkår (dette dokument) 
➢ Vedlegg 1: HMS-erklæring 
➢ Vedlegg 2: Egenerklæring om kvalitetssikring av miljøforhold 

Del B: Leveransebeskrivelse 
➢ Vedlegg 1: Rutekart inklusiv anløpssteder  
➢ Vedlegg 2: Rutetabeller 
➢ Vedlegg 3: Seilingsdistanser 
➢ Vedlegg 4: Universell utforming  
➢ Vedlegg 5: Månedsrapport 
➢ Vedlegg 6: Første linjes vedlikehold billettutstyr 

Del C: Godtgjørelse 
➢ Vedlegg: 1 Prisskjema 

Del D: Fremdriftsplan 
Del E: Administrasjonsbestemmelser 
Del F: Standard formular for Garanti 
Del G: Operatørs spesifikasjon og tilbud 

 
  De dokumentene som utgjør kontrakt, utfyller hverandre. Er det motstrid mellom  
  bestemmelser i de kontraktsdokumenter som er nevnt i pkt 2, skal de gjelde i den rekkefølge  
  de er angitt i ovenfor. 
 

3. Kontraktens varighet 

 
  Kontrakten gjelder fra kontraktsinngåelsen til og med 31. desember 2021. Oppdragsgiver 

har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten med inntil to år (1 + 1 år) frem til og med 31. 
desember 2023. Frist for å melde fra til Operatør om denne opsjonen tas ut, er senest 12 
måneder før kontraktens utløp. 

 
Den perioden kontrakten til enhver til gjelder, betegnes som Kontraktsperioden. 

 
  Oppstart av Rutekjøringen er 1. januar 2014. 
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DEL II UTFØRELSEN AV LEVERANSEN 

4. Generelt 

  Operatør er ansvarlig for rutetransport i henhold til denne kontrakt. 
 

  Operatør skal utføre Leveransen på en fagmessig og aktsom måte i henhold til denne 
kontrakt, og legge vekt på sikkerheten slik at skade på eller tap av person eller eiendom 
unngås. 
 

5. Myndighetskrav / Tillatelser 

  Operatør skal fylle vilkårene for utøvelse av persontransport gitt i forskrift 26. mars 2003 nr 
401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy og å oppfylle vilkårene for å få 
løyve. 
 

  Operatør skal holde seg informert om og rette seg etter: 
  

a) Til enhver tid gjeldende relevante lover og forskrifter 
 
b) Krav og pålegg som er fastsatt av offentlig myndigheter 

 
c) Til enhver tid gjeldende takstregulativ 

 
  Operatør skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er 

nødvendig for utførelsen av Leveransen. 
 

    Enhver kostnad forbundet med dette pkt. 5 skal dekkes av Operatør, med mindre annet er 
spesielt avtalt i kontrakten. 
 

  Dersom Operatør ikke lenger innehar nødvendige tillatelser, forsikringer eller sertifikater 
har Oppdragsgiver rett til å heve kontrakten. 

 

6. Lønns og arbeidsvilkår/virksomhetsoverdragelse 

6.1 Lønns og arbeidsvilkår 
Operatør skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle 
underoperatører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av 
tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke jfr. Forskrift 
om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Kravet gjelder for ansatte som direkte 
medvirker til oppfyllelse av transportørens forpliktelser under Kontrakten.  

 
På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og 
Arbeidsvilkår være i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 
Alle avtaler med Underleverandører under denne kontrakt, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

 
 Operatør skal på forespørsel fra Oppdragsgiver fremlegge dokumentasjon av lønns- og 

arbeidsvilkårene for ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten, både hos Operatør og 
hos eventuelle Underleverandører. 

 Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake betaling for 
utført Leveranse inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Ved uenighet 
fastsetter Oppdragsgiver størrelsen på det tilbakeholdte beløp. Summen som kan 
tilbakeholdes skal minimum tilsvare 2 ganger besparelsen Operatør og/eller 
Underleverandør oppnår ved bruddet. Vesentlige brudd på bestemmelsene om lønns- og 
arbeidsvilkår gir Oppdragsgiver saklig grunn til å heve kontrakten på grunn av mislighold.  
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6.2 Virksomhetsoverdragelse 
 Operatør skal sørge for at yrkestransportloven § 8 om ansatte sine rettigheter ved 

virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven §§ 16-2 til 16-7 blir fulgt.  
 
Oppdragsgiver er ikke part i forholdet mellom eksisterende operatør, ny operatør og deres 
ansatte.  
 
Oppdragsgiver vil innhente opplysninger om ansatte hos eksisterende operatør. 
Oppdragsgiver har ikke ansvaret for at denne oversikten er fullstendig og korrekt.  

 
 I god tid før Kontraktens utløp, og slik Oppdragsgiver spesifiserer, skal Operatør levere 

Oppdragsgiver fullstendige opplysninger om sine ansatte som er helt eller delvis involvert i 
gjennomføringen av Oppdraget, til bruk for neste anbudsrunde. 

 

7. Underleverandører 

 Operatør har ikke rett til å la deler av Oppdraget bli utført av andre Underoperatører enn de 
som er nevnt i Operatørs Tilbud, uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig 
godkjennelse. 

 
Operatør er ansvarlig for oppfyllelse av Kontrakten uavhengig av bruk av Underoperatør. 
Oppdragsgivers godkjenning av Underoperatør fritar ikke Operatør for oppfylling av krav i 
Kontrakten. Operatør har ansvar for at Underoperatør oppfyller alle dei krav som er stilt til 
Operatør. 
 

8. Kontroll og opplysningsplikt 

  Yrkestransportloven (m/tilhørende forskrifter) bestemmelser om kontroll, opplysningsplikt 
og rapporteringsrutiner gjelder for denne kontrakt. 
 

  Oppdragsgiver skal ha tilgang til enhver form for informasjon knyttet til gjennomføring av 
Leveransen og relevant informasjon ved endringer i Leveransen. Dette kan være 
opplysninger og statistikker knyttet til rutene, drift, økonomi mv. 
 

  Operatør skal hver måned, sende inn opplysninger knyttet til gjennomføring av Leveransen 
som er/blir pålagt av Oppdragsgiver, på de skjema/format og innen de frister som 
Oppdragsgiver fastsetter jfr. Del B Leveransebeskrivelse pkt 15.2. 
  

  Oppdragsgiver, eller personer med bemyndigelse fra Oppdragsgiver, kan etter eget skjønn 
iverksette kontroller på båtene og andre kontrolltiltak hos Operatør for å kunne kontrollere 
at vilkårene i Kontrakten etterleves. (F.eks. billettkontroller og/eller kontroll av kvalitet 
knyttet til gjennomføring av leveransen). 
 

  Operatøren skal underrette Oppdragsgiver om vesentlige endringer i ledelse og eierforhold 
i selskapet. Tilsvarende informasjon skal gis for endring i morselskap eller selskap(er) i 
konsern. Endring skal meldes Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold og senest innen 10 
dager. 
 

9. Kvalitetssikring 

  Operatør skal ha et iverksatt og dokumentert system for kvalitetssikring.  
  
  Oppdragsgivers representant og personer med bemyndigelse fra Oppdragsgiver skal ha 

rett til å foreta kvalitetsrevisjon og verifikasjon av Operatørs og Underleverandørers 
kvalitetssikring. 
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Operatør skal utarbeide beredskapsplan som skal tre inn ved ulykker og andre alvorlige 
hendelser. Beredskapsplanen skal inkludere Oppdragsgiver og de oppgaver Operatør ser 
for seg Oppdragsgiver skal ha. Beredskapsplanen skal oversendes oppdragsgiver. 
Operatør skal uten opphold, oversende oppdateringer og versjonsendringer av 
beredskapsplanen til Oppdragsgiver. 

 

DEL III PROSJEKTPLAN 

10.  Forsinket oppstart. 

  Operatør skal forberede oppstart av Rutekjøringen i samsvar med fremdriftsplan angitt i 
Del D Prosjektplan. 
 
Får Operatør grunn til å anta at oppstart av Rutekjøringen ikke kan starte i henhold til angitt 
plan skal han straks gi Oppdragsgiver varsel om dette. 
 

  Mener Operatør at oppstart av Rutekjøringen ikke kan utføres i samsvar med 
fremdriftsplanen av grunner Operatør har ansvaret for, skal han snarest og senest innen 14 
dager etter varselet etter pkt 10. andre avsnitt gi melding om: 
 
a) forsinkelsens art 
b) årsak til forsinkelsen, og  
c) antatt virkning for fremdriftsplanen og andre deler av Leveransen, og 
d) de tiltak som Operatør anser egnet for å unngå, innhente eller begrense forsinkelsen. 
 
Er de tiltak som Operatør foreslår eller setter i verk ikke tilstrekkelig til å unngå eller 
innhente forsinkelsen, kan Oppdragsgiver kreve at Operatør treffer de tiltak som 
Oppdragsgiver anser som nødvendige 

  
  Fremdriftsplanen skal, hvis aktuelt, også omfatte innføring av nytt materiell etter oppstart 

av Rutekjøringen. 
 

  Ved forsinket oppstart av Rutekjøringen, vil Operatør bli belastet med en dagmulkt slik 
dette er beskrevet i pkt 19. Dette gjelder også dersom innsetting av nytt materiell er 
forsinket i henhold til det tidspunkt som er oppgitt i operatørens tilbud. 
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DEL IV ENDRINGER OG AVBESTILLING  

11. Rett til endring av Leveransen 

  Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endring av Leveransen. Endringen 
må stå i sammenheng med det Kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen 
art enn den opprinnelig avtalte Leveransen. 
 

  Operatør kan foreslå endring av Leveransen. 
 

12. Virkningene av endring av Leveransen 

  Alle Operatørs forpliktelser i henhold til Kontrakten gjelder også for Endring av Leveransen, 
med mindre annet er avtalt. 
 

  Ved endring av Ruteproduksjonen reguleres godtgjørelsen i henhold til de priser som er 
fastsatt for endring i Del C Godtgjørelse. 
 

  En endring av Leveransen som er forårsaket av forhold Operatør har ansvar for, skal ikke 
medføre noen forandring av godtgjørelsen eller fremdriftsplanen i Operatørs favør. 
 

13. Utstedelse av Endringsordre 

  Alle endringer av Leveransen foretas ved Endringsordre utstedt av Oppdragsgiver etter 
reglene i dette punkt. 
 

  En Endringsordre skal uttrykkelig betegnes som dette og fremsettes på fastsatt skjema. 
Endringsordren skal som minimum inneholde en beskrivelse av hva endringen består av, 
alle konsekvenser endringen har for Leveransen, Fremdriftsplanen og Godtgjørelsen. 
 

  Utsteder Oppdragsgiver en Endringsordre, skal Operatør uten ugrunnet opphold sende 
Oppdragsgiver et prisoverslag. Oppdragsgiver kan også kreve et slikt prisoverslag før 
Endringsordre utstedes. For endringsordreskjema vises det til Del E 
Administrasjonsbestemmelser.  
 

14. Omtvistet endringsordre, og tvist om konsekvenser av utstedt 
endringsordre 

  Ved mottagelsen av en Endringsordre skal Operatør uten ugrunnet opphold iverksette 
denne, selv om Endringsordrens virkning ennå ikke er fastsatt. 
 

  Dersom partene er enige om at det foreligger en Endring av Leveransen, men er uenige 
om endringens virkning for Godtgjørelsen, skal Oppdragsgiver betale Operatør en foreløpig 
godtgjørelse beregnet etter pkt 12, andre avsnitt. Betaling skal skje etter bestemmelsene i 
pkt 16.  
 

  Dersom endringen av Leveransen etter Operatørs oppfatning ikke er en del av hans plikt 
etter Kontrakten, eller Operatør ikke er enig i endringens virkning for Godtgjørelsen, skal 
Operatør uten ugrunnet opphold varsle fremsetting av Endringsordrekrav til Oppdragsgiver 
og så snart som mulig deretter utarbeide overslag i henhold til pkt 13, tredje avsnitt. 
Endelig endringsordrekrav skal fremsettes innen 10 dager. 
 
Dersom Operatør ikke har fremsatt Endringsordrekrav innen 10 dager etter at 
Oppdragsgiver har utstedet Endringsordre med priskonsekvenser, skal den der angitte 
priskonsekvens anses som endelig. 
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15. Avbestilling 

Oppdragsgiver har rett til å avbestille hele eller deler av kontrakten. Avbestilling skal 
foretas skriftlig i så god tid som mulig (minimum 6 måneder). Ved avbestilling har Operatør 
krav på erstatning for det økonomiske tap han lider som følge av avbestillingen. 
Oppdragsgivers erstatningsansvar er begrenset til Operatørs nettogevinst i gjenstående 
kontraktsperiode. Operatør plikter å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å 
begrense tapet ved å søke å skaffe annen beskjeftigelse. 
 

DEL V LEVERING, BETALING OG SIKKERHETSSTILLELSE 

16. Godtgjørelse. Fakturering. 

Operatør godtgjøres for Leveransen iht. bestemmelser angitt i Del C Godtgjørelse. 
 

 Fakturering av Leveransen skal skje iht. bestemmelser angitt i Del C Godtgjørelse. 
Oppdragsgiver betaler ikke for ytelser som ikke utføres. 
 

17. Sikkerhet for Oppdragsgivers krav 

  Operatør skal for egen regning la utstede en garanti fra bank eller forsikringsselskap i favør 
av Oppdragsgiver med form og innhold som angitt i Del F Standard formular for garanti. 
 
Garantien skal være påkravsgaranti og utgjøre 10 % av den årlige kontraktsfestede 
godtgjørelsen ved kontraktsinngåelse, og skal være gyldig frem til 6 måneder etter 
kontrakten er avsluttet. 
 
Oppdragsgiver skal ha mottatt garantien senest 5 virkedager før kontraktsignering.  
  

DEL VI MISLIGHOLD 

18. Informasjonsplikt 

Dersom Operatør er forhindret, eller har grunn til å tro at han vil bli forhindret, fra å oppfylle 
sine forpliktelser etter Kontrakten, skal han straks varsle Oppdragsgiver. Varsel skal angi 
årsak til hindringer og skal så vidt mulig angi når ytelsen kan gjennomføres samt 
opplysninger om hvordan hindringer kan utbedres. Tilsvarende gjelder dersom det må 
antas å påløpe ytterligere mislighold etter at første varsel er gitt. 

 

19. Forsinkelse ved oppstart. Driftstans.  

  Forsinket oppstart av Rutekjøringen for en eller flere av Rutene anses som vesentlig 
mislighold dersom forsinkelsen overstiger 15 dager. I de tilfeller Rutekjøringen ikke starter 
til avtalt tid, taper Operatør retten til Godtgjørelse for den eller de berørte Ruter pr 
påbegynt dag som forsinkelsen varer.  
 
Oppdragsgiver har rett til å iverksette ethvert tiltak som er nødvendig for å opprettholde 
den avtalte Rutekjøring så langt som mulig. Operatør plikter å erstatte alle utgifter som 
overstiger den Godtgjørelse som Operatør taper retten til. I tillegg plikter Operatør å 
erstatte tapte inntekter på den eller de berørte Ruter (beregnet på bakgrunn av 
gjennomsnittlige inntekter siste 12 måneder), uten hensyn til eventuell økning i trafikk og 
inntekter på andre ruter. Oppdragsgiver kan motregne ethvert krav i Operatørs eventuell 
krav på Godtgjørelse for øvrig eller ethvert annet krav Operatør måtte ha mot 
Oppdragsgiver. Operatør plikter å holde oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav mot 
Oppdragsgiver som følge av forsinkelsen. 
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  I de tilfeller rutekjøringen starter til avtalt tid, men Operatør benytter fartøy som ikke er 
godkjent av Oppdragsgiver, skal Operatør betale dagmulkt. Dagmulkten utgjør kr. 75.000,- 
pr. påbegynt dag pr. rute. 
 

  Dagmulkten skal begrenses til kr. 1 500.000,- pr. Rute pr. år. At summen av dagmulkten 
har nådd begrensningen på kr. 1 500.000,- pr. rute anses som et vesentlig mislighold av 
Kontrakten. Begrensningen på kr. 1 500.000,- pr. Rute pr. år, gjelder ikke hvis Operatør har 
gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. 
 
Dersom Operatør, etter at Rutekjøringen er kommet i gang, heller ikke kan gjennomføre 
Rutekjøringen med reservefartøy, får bestemmelsen i pkt 19 første avsnitt tilsvarende 
anvendelse. 
 

20. Innstilte Turer 

  Ved innstilte Turer, som skyldes forhold Operatør har herredømme over, vil Operatør bli 
ilagt et gebyr. Gebyret utgjør kr. 50.000,- pr. Tur. En Tur anses som innstilt ved forsinkelse 
utover ½ time beregnet fra Ruteavgang. 
 

  Samlet gebyr er begrenset til kr. 750.000,- pr. Rute pr. år. At summen av gebyr pr år har 
nådd begrensningen på kr. 750.000,- pr Rute kan anses som vesentlig mislighold av 
Kontrakten. Begrensningen på kr. 750.000,- gjelder ikke hvis Operatør har gjort seg skyldig 
i grov uaktsomhet. 
 
Dersom den enkelte Rute er ute av drift i mer enn 8 timer, jf pkt 3.6 i Del B 
Leveransebeskrivelse, får bestemmelsen i pkt 20 tilsvarende anvendelse. 
 

21. Brudd på kvalitetselementer 

  Ved brudd på kvalitetselementer ilegges Operatør et gebyr pr. Tur pr. type avvik ved 
kvalitetsavvik som følger:  

Kategori Type avvik Gebyr eks mva pr tilfelle 

1 • Manglende billettering jfr. Del B 
Leveransebeskrivelse pkt. 16.1 

• Manglende billetteringsutstyr jfr. Del B 
Leveransebeskrivelse pkt. 15.3 

• Avvik i forhold til rutetabellen utover 15. min. 
jfr. Del B Leveransebeskrivelse pkt. 19.2  

NOK 10.000,- 

2 • Feil billettering jfr. Del B 
Leveransebeskrivelse pkt. 16.1 

• Manglende informasjon om forsinkelser og 
uhell/ulykker mv – ref pkt. 19.4 og 19.5 i Del 
B 

• Manglende renhold jfr. Del B 
Leveransebeskrivelse pkt. 3.2 

• Tagging, punkterte vinduer og lignende jfr. 
Del B Leveransebeskrivelse pkt. 3.2 

• Manglende ruteoppslag ombord på 
fartøyene jfr. Del B Leveransebeskrivelse 
pkt. 9 

• Manglende ruteoppslag på anløpssteder jfr. 
Del B Leveransebeskrivelse pkt. 9 

• Manglende eller for sen oversendelse av 
månedrapport jfr. Del A Generelle 
kontraktsvilkår pkt. 8 og Del B 
Leveransebeskrivelse pkt. 17.2 

NOK 5.000,- 
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  Dersom summen av kvalitetsavvik i form av gebyrer i løpet av ett år overstiger  
kr. 200.000,- er dette å anse som gjentatte tilfeller av alvorlig karakter og anses som vesentlig 
mislighold av kontrakten. 
 
Brudd på kvalitetselementer som ikke omhandles i pkt. 21, men som er beskrevet i Del B 
Leveransebeskrivelse pkt. 16, 17 og 18, ansees som mindre avvik og behandles i henhold til 
pkt. 22. Dagbot omhandlet i pkt 22 – 4. avsnitt, utgjør kr. 50.000,- 
 

22. Utbedring 

  Operatør skal på eget initiativ, snarest mulig og for egen regning rette mangel han oppdager, 
selv om mangelen ikke er oppdaget eller påpekt av Oppdragsgiver. 
 
Operatør har rett og plikt til å utbedre mangler som er påpekt av Oppdragsgiver slik at 
Operatørs ytelse til enhver tid er i samsvar med Kontrakten. Operatør skal innen 14 dager 
etter mottatt varsel gi Oppdragsgiver melding om de tiltak han tar sikte på å utføre for å rette 
på forholdene, samt tidspunkt for gjennomføring. Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold gi 
Operatør meddelelse om sitt syn på Operatørs planer for utbedring. Oppdragsgiver skal ikke 
på urimelig måte hindre Operatør i å gjennomføre utbedringen som planlagt. 
 

  Dersom Operatør ikke oppfyller forpliktelsene sine i forbindelse med transport av Rutene eller 
på annen måte ikke overholder kontrakten, har Oppdragsgiver rett til selv å utbedre mangelen 
eller å la en Tredjepart gjøre dette. I så fall skal Operatør betale nødvendige omkostninger ved 
utbedringen, forutsatt at Oppdragsgiver går frem på rimelig måte. 
 

  Ved mindre avvik som ikke er regulert av andre bestemmelser i kontrakten og som ikke rettes 
innen 14 dager etter skriftlig varsel kan Operatør ilegges dagbøter inntil forholdene er rettet.  

  
  Ved gjentatte mislighold som ikke rettes etter skriftlig varsel har Oppdragsgiver rett til å heve 

kontrakten. 
 
Det samme gjelder dersom Operatør ikke lenger innehar nødvendige garantier, sertifikater, 
løyver eller andre formelle forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 
 

23. Erstatning 

Hver av partene kan kreve erstattet tap som kan tilbakeføres til mislighold med mindre den 
misligholdende part kan godtgjøre at misligholdet eller årsaken til misligholdet skyldes forhold 
utenfor hans kontroll. 
 
Dersom misligholdet beror på en underleverandør som parten benytter for helt eller delvis å 
oppfylle sine forpliktelser etter Kontrakten, er parten bare fri for ansvar dersom også 
underleverandør vill vært fritatt i henhold til foregående avsnitt. 
 
Oppdragsgiver kan ikke kreve erstatning i den grad Operatør svarer dagbot eller det er gitt 
prisavslag for forholdet, med mindre misligholdet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra 
Operatørs side. 
 
 

 

24. Heving på grunn av mislighold 

 Oppdragsgiver har rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold 
iht pkt. 18 – 21. Videre har Oppdragsgiver rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning 
dersom Operatør på annen måte vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er 
klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt rettet etter skriftlig varsel fra 
Oppdragsgiver innen en rimelig frist fastsatt av Oppdragsgiver. Heving skjer ved at 
Oppdragsgiver gir Operatør skriftlig meddelelse om dette.  
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Når heving skjer skal: 

 
a) Operatør avslutte utførelse og forlate ruteområdet på det tidspunkt Oppdragsgiver 

bestemmer. 
b) Oppdragsgiver godtgjør Operatør for det som er utført i følge kontrakten. Av denne 

godtgjørelsen kan Oppdragsgiver holde tilbake det som er nødvendig for å dekke krav 
iht. pkt c) og d). 

c) Operatør betaler erstatning for de nødvendige merkostnader, herunder merutgifter til 
finansiering. 

d) Operatør betaler erstatning for tap ut over merkostnadene med mindre Operatør kan 
godtgjøre at misligholdet eller årsaken til misligholdet skyldes forhold utenfor hans 
kontroll eller som Operatør ikke burde ha forutsett. 

 

25. Heving på grunn av konkurs eller insolvens 

 Går Operatør konkurs, eller hvis Operatør beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, kan 
Oppdragsgiver skriftlig heve kontrakten, med mindre det uten ugrunnet opphold blir godtgjort 
at Leveransen vil bli fullført i samsvar med Kontrakten. Hever Oppdragsgiver kontrakten etter 
denne bestemmelse får reglene i pkt 24 a) til d) tilsvarende anvendelse. 
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DEL VII  FORCE MAJEURE 

26. Force Majeure 

 Krig, naturkatastrofer og andre hendelser av force majeure karakter, i samsvar med norsk rett, 
som er utenfor en parts kontroll, fritar parten fra forpliktelser i denne kontrakt så lenge de er til 
hinder for å kunne gjennomføre forpliktelsene. 

 
 For at en part skal kunne påberope seg force majeure, må han ikke med rimelighet kunne ha 

forutsett force majeure – hendelsen og dens betydning for muligheten til å oppfylle kontrakten, 
og heller ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne force majeure – 
hendelsens betydning for muligheten til å oppfylle kontrakten. 

 
 Dersom en part ikke oppfyller kontrakten på riktig måte som følge av en force majeure – 

hendelse, skal denne manglende oppfyllelse ikke anses som mislighold. 
 

 Oppdragsgiver betaler ikke for ytelser som ikke utføres.  
 

 Den part som vil påberope seg force majeure plikter å gi den annen part skriftlig varsel om 
dette uten ugrunnet opphold.  

 
 Hver av partene dekker sine kostnader forbundet med force majeure – hendelsen. Partene 

plikter i tilfelle av force majeure uten ugrunnet opphold å informere om forhold som antas å 
være av betydning for den annen part. Parten plikter å medvirke til å begrense virkningen av 
force majeure - hendelsen. 

 
 Oppdragsgiver kan i tilfeller av force majeure pålegge Operatør å iverksette tiltak for å 

begrense skadevirkningene av force majeure - hendelsen, herunder pålegg om å opprettholde 
trafikken med alternative transportmidler. 

 
 Kostnader Operatør har ved iverksetting av slike avhjelpstiltak skal dekkes av Oppdragsgiver. 

Det skal gjøres fradrag for besparelser Operatør har som følge av at kontraktens forpliktelser 
suspenderes i force majeure perioden. 

27. Avhjelp 

Oppdragsgiver kan i tilfeller av force majeure pålegge Operatør å iverksette tiltak for å 
begrense skadevirkningene av force majeure situasjonen, herunder pålegg om å opprettholde 
trafikken med alternative transportmidler. 
 
Kostnader Operatør har ved iverksetting av slike avhjelpstiltak skal dekkes av Oppdragsgiver. 
Det skal gjøres fradrag for besparelser Operatør har som følge av at Kontraktens forpliktelser 
suspenderes i force majeure perioden. 
 

DEL VIII ANSVARSFRIHET 

28. Ansvarsfrihet 

 Operatør skal holde Oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav som knytter seg til: 
 

➢ personskade blant ansatte hos Operatør 
➢ tap eller skade på eiendom tilhørende Operatør 
➢ Operatørs egne eller indirekte tap 
➢ skade eller tap påført tredjepart 

 
som måtte oppstå i forbindelse med utførelse av kontrakten. 
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DEL IX ØVRIGE BESTEMMELSER 

29. Overdragelse av kontrakt 

Operatør kan ikke overdra kontrakten eller deler av den til tredjepart uten at Oppdragsgiver på 
forhånd har gitt sitt skriftlige samtykke. 

 

30. Varsler 

 Alle varsler, krav og andre meldinger som skal gis etter bestemmelsene i kontrakten, skal gis 
skriftlig til partenes representanter eller til avtalte adresser. 

 

31. Kontraktsforhold til andre  

  Det står Oppdragsgiver fritt å inngå kontrakter med andre enn Operatør, også der hvor slike 
  Kontrakter har trafikkmessige berøringspunkter med den kontraktsfestede leveranse.  

  Operatør har ingen rett til endret godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre 
 kontraktsmessige konsekvenser. 
 

  Dersom staten og/eller nabofylker til Sør-Trøndelag inngår kontrakter eller oppretter/endrer 
ruter som har trafikkmessige berøringspunkter og konsekvenser for Operatør, har Operatør 
ingen rett til endret godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige 
konsekvenser. 
 

32. Tvister 

  Denne kontrakt skal være underlagt og fortolkes i samsvar med norsk rett. 
 

  Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne kontrakt, 
skal tvisten først forsøkes løst ved forhandlinger. 
 
Fører slike forhandlinger ikke frem innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten 
avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Verneting er Trondheim Tingrett. 
 

  Dersom begge parter er enige, kan tvisten alternativt avgjøres med endelig virkning ved 
voldgift i Norge. Voldgiftsretten skal i så fall bestå av 3 medlemmer hvorav partene oppnevner 
hver sin voldgiftsmann. I samarbeid oppnevner partene voldgiftsrettens formann. Dersom 
partene ikke blir enige innen to måneder, oppnevnes denne av Trondheim Tingrett. 
Formannen skal være jurist.  
 

33. Partenes representanter – endring  

  Partene skal etter inngåelse av kontrakten oppnevne hver sin representant som skal ha 
fullmakt til å avtalefeste kontraktsmessige endringer og tillegg. Partenes representanter skal 
ha sin skriftlige fullmakt fra den person som har signert kontrakten, og fullmakten kan kun 
endres av samme person. 
 

  Enhver kontraktsmessig endring eller tillegg skal avtales skriftlig, og vil kun ha gyldighet 
dersom de er signert av signaturberettigede eller de ovennevnte parters representanter. 
Endringer, tillegg, forslag til endringer og tillegg eller forståelser / tolkninger av kontrakten som 
er behandlet i driftsmøter, statusmøter, og lignende vil ikke ha kontraktsmessig gyldighet uten 
at disse er akseptert og signert av begge parters representanter. 
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Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet 
 
Denne bekreftelsen gjelder: 
 
Firma  _________________________________ 
 
Adresse _________________________________ 
 
Postnr/-sted _________________________________ 
 
Land1  _________________________________ 
 
 
Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, 
miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 
1996 nr 1127 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. 
 
Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og 
arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. 
 
Det aksepteres at AtB etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av 
virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 
 
 
 
Daglig leder  Dato: 
 
 
(sign.) 
 
 
 
Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse, 
miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
 
 
 
Representant for de ansatte  Dato: 
 
 
(sign.) 
 

                                                   
1 For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: 

Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger 
av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl.res. av 6 

desember 1996 i medhold av lov av 4 februar 19787 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. 
 
Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for 

ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
 
Forpliktende underskrift 

 
 
Daglig leder  Dato: 

(sign.) 
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Tilbyder skal ha en god miljøpolitikk. 

Dette kan dokumenteres individuelt eller ved at tilbyderens virksomhet er EMAS-eller 
ISO 14001-sertifisert. Miljøfyrtårnsertifisering vil også bli akseptert som dokumentasjon. 

KRAV TIL DOKUMENTASJON: 

Utfylt nedenstående egenerklæring om kvalitetssikring av miljøforhold. 
 

Egenerklæring om kvalitetssikring av miljøforhold  

Generelle opplysninger 

Operatør  

Kontaktperson  

Telefon  

Del 1: Miljøsertifisering (fylles ut av alle) 

1. Har Ieverandøren et miljøstyringssystem som er 
sertifisert av tredjepart? 

 
2. Hvis ja, angi hvilken standard eller type system som er 

i bruk? 
 
 

Legg ved gyldig dokumentasjon på miljøsertifisering. 
I sertifikatet må det komme klart frem hvilken del av  
virksomheten som er miljøsertifisert. 

 
 
 
 
3. Hvis nei, planlegges det miljøsertifisering av 

bedriften? 
 
 
 
 
 
 
4. Hvis ja, når vil den være gjennomført? 
 
 
 

   Ja    Nei 

ISO 14001: 

EMAS: 

Miljøfyrtårn: 

 
Annet system 
(oppgi hvilket): 
 
 
 
Ja 
 
 
 

 

     

 
          
 
 
 
 
 
 
       
 
                 Nei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvis ja, oppgi sertifiseringstype: 

 

 
Dato: 



Konkurransegrunnlag Rutetransport, Sjø 2014 AtB AS 
Del A – Generelle kontraktsvilkår, Vedlegg 2 Egenerklæring om miljøforhold Ref. 12/00042 

 

 

 

Del 2: Miljøledelse uten miljøsertifisering 

(fylles ut av alle tilbydere som ikke er tredjepartssertlfisert etter et  

miljøstyringssystem) 
 

5. Har virksomheten utarbeidet en 
miljøredgjørelse eller miljørapport? 

  
  Ja                Nei 

6. Er det gjennomført noen form for 
miljøopplæring i virksomheten (hele eller 
deler av virksomheten)? 

  
  Ja                 Nei 

7. Har virksomheten utarbeidet 
forbedringsprogram på miljøområdet? 

  Ja                 Nei 

8. Er en person utpekt som 
miljøansvarlig i virksomheten? 

  Ja                 Nei 

 Del 3: Forpliktelser til å innføre miljøledelsestiltak 

(fylles ut av tilbydere som ikke er tredjepartssertifisert etter 
miljøstyringssystem, og som har svart nei på ett eller flere 
av spørsmålene i 5-8) 

 

 

 

 
 

 
 
 

            Noen av svarene på spørsmål 5 - 8 er nei, 
men vi er villig til minimum å gjennomføre 
aktivitetene knyttet til spørsmålene 5-8 innen 
ett år etter avtaleinngåelse, og dette kan 
dokumenteres. 

 

 
Ja                   Nei 

 

 

           Jeg bekrefter at opplysningene i dette skjemaet er gitt etter beste skjønn og 
inneholder etter mitt vitende ikke feilaktige opplysninger. Jeg er inneforstått 
med at tilgjengelig informasjon kan bli innhentet, jf. kapittel 4 i 
miljøinformasjonsloven. 

Tilbyder er kvalifisert: 
1. Dersom svaret er ja på spørsmål 1 og gyldig sertifikat er lagt ved (" Annet 

system" vurderes i det enkelte tilfelle.) 
2. Dersom svaret er ja på spørsmål 3 og tilbyder er villig til a gjennomføre 

aktivitetene knyttet til spørsmål 4 innen 12 mnd. etter avtaleinngåelse. 
3. Dersom svaret er ja på samtlige spørsmål 5-8 
4. Dersom svaret er ja på spørsmålet i Del 3. 

 

 Sted og dato: 

  Navn ansvarlig leder: 

  Signatur ansvarlig leder: 
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1. RUTEPRODUKSJONEN 

1.1. Generelt   

Rutene som inngår i pakke 1 og 2, er angitt i Vedlegg 2.1 og 2.2. 
 
Grunnrutene som inngår i pakke 3 er angitt i vedlegg 2.3a og 2.3b. Operatør skal tilby et 
utvidet rutetilbud/frekvens mellom Trondheim og Brekstad med bruk av eksisterende materiell 
i tidsrommet 06:00 og 24:00 mandag – fredag  som et tillegg til grunnrutene i vedlegg 2.3b. 
Det skal legges til grunn at strekningen Trondheim – Brekstad (direkte) skal ha en reisetid på 
50 minutter fra kai til kai, uansett last. 
 
I utgangspunktet skal Rutene være som angitt i hele kontraktsperioden, men Oppdragsgiver 
skal kunne endre Rutene i kontraktsperioden – ref pkt 1.4. Oppdragsgiver vil her peke på at 
Ørland Hovedflystasjon som framtidas kampflybase vil gi regionen store utviklingsmuligheter, 
og vil kunne medfører at transportbehovet vil endre seg i takt med utbygging. 
 

1.2. Opplysninger om anbudsrutene 

1.2.1. Generelle opplysninger 

Anbudsrutene bygger på dagens ruteopplegg og dagens reisebehov samt et utvidet 
ruteopplegg og reisebehov ut fra fremtidige bo- og arbeidsregioner. 

 
Kartskisse over anløpsstedene i de forskjellige rutene, er vist i vedlegg 1. 

 

Operatør bærer selv ansvaret for å finne og/eller kontrollere lengder og tider ut fra egne 
vurderinger av seilingsled og fartøy. Det samme gjelder kaier og kaiforhold samt eierforhold til 
disse. Det forutsettes at tilbudt båtmateriell tilpasses eksisterende kaier samt at det tas hensyn 
til overgang til nye flytekaier på Brekstad, Hysnes, Lensvik og Trondheim. 

 
Ruter og rutetider justeres normalt en gang pr. år. 
 

1.2.2. Pakke 1, Dyrøy – Mausundvær – Sula - Øyrekken 

Rutene er å forstå som helårsruter med enkelte endringer på fredag og søndag i perioden juni, 
juli og august. 
 
I utfartshelgene om våren, kjøres det noe supplering med eksisterende båtmateriell etter 
bestilling fra Oppdragsgiver. I juni, juli og august forlenges enkelte turer til Øyrekken på fredag 
og søndag, til Halten. Dette for å ivareta turisttrafikk og feriereisende til/fra Halten.  
 
Rutene ble sist lagt om i 2006. De rutene som nå ligger til grunn, er vesentlig endret i forhold 
til dagens ruter. Dette grunnet at Sistranda ikke lenger er utgangspunkt for rutene til/fra nordre 
del av Øyrekken samt innføring av kombikatamaran. 
 
Den rutetabellen som skal legges til grunn er vist i vedlegg 2.1. Operatør skal legge til grunn at 
dette rutetilbudet skal gjelde hele avtaleperioden. 
 
Dyrøy – Mausundvær – Sula 
Denne delen av ruteproduksjonen, trafikkeres i dag av både hurtigbåt og fylkesvegferje, og 
består av anløp på 3 øyer vest for Frøya. Trafikkstrømmene går både mellom øyene samt 
til/fra øyene og Dyrøy. Det er mange hytter og fritidseiendommer på disse øyene. Det er ca. 
270 fastboende på Mausundvær. På Sula er det ca. 80 fastboende og på Bogøyvær ca. 20 
fastboende. 
 
Kaien på Bogøyvær samt ferjekaiene på Dyrøy, Mausundvær og Sula er kommunale og 
tilhører Frøya kommune. De resterende kaiene er i privat eie. Kaiene er av varierende kvalitet 
og det må tas hensyn til dette når det skal velges båtmateriell. 
Grunnskolen for disse øyene ligger på Mausundvær. 
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Dyrøy - Øyrekken 
Denne delen av ruteproduksjonen består av 4 øyer og 2 anløpssteder (i vinterruten) i Frøya 
kommune. Om sommeren utvides ruten til også å omfatte anløp av Sauøy og Halten hvor det 
kun bor folk om sommeren. Det er mange hytter og fritidseiendommer på disse øyene. Her 
forgår det meste av trafikkstrømmen til/fra Dyrøy/Frøya. På Sørburøy er det ca. 40 fastboende 
og på Gjæsingen er det ca. 10 fastboende. 
 
På Sørburøy er det mottaksanlegg for krabbe som fraktes som gods til Frøya samt tomkasser 
i retur. Om sommeren er det en betydelig turisttrafikk ut til Øyrekken og Halten. 
 
Alle kaier i denne delen av ruteområdet med unntak av Gjæsingen, er i privat eie. Kaien på 
Gjæsingen eies av Frøya kommune. 
 
Skolen for Øyrekken ligger på Sørburøy. 
 

1.2.3. Pakke 2, Bygderuten i Osen 

Med utgangspunkt i Sandviksberget, betjener ruten(e) stedene Ramsøyaunet, Vingsand og 
Sætervik nord for Sandviksberget samt øyene Bessaker, Ramsøy, Hepsøy og Skjærvøy sør 
for Sandviksberget. På Sandviksberget er det busskorrespondanse til/fra Namsos, Steinkjer 
og Trondheim samt Botngård, Vanvikan og Brekstad på Fosen halvøyen. 
 
Osen er kommunesenteret i Osen kommune og ligger 6,2 km fra Sandviksberget. Osen 
kommune har ca. 1000 innbyggere. Næringslivet i Osen består av landbruk, fiske, 
fiskeoppdrett og noe småindustri. 
 
Det er barne- og ungdomsskole på Strand og i Sætervik. 
 

1.2.4. Pakke 3, Fylkeskryssende ruter 

Trondheim – Vanvikan  
Vanvikan ligger i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag. Hurtigbåtsambandet er raskeste 
bindeledd mellom Leksvik kommune og Trondheim. 
 
Sambandet benyttes av pendlere og skoleungdom fra Leksvik til Trondheim, samt pendlere fra 
Trondheim til Leksvik og Rissa. I helgene er det noe fritidsreiser fra Leksvik til Trondheim i 
forbindelse med aktiviteter, kino, teater og handling. 
 
Seilingsdistansen Trondheim – Vanvikan er ca. 9 nautiske mil. 

 
 I Vanvikan er det busskorrespondanse til/fra Råkvåg og Leksvik. Kaien i Vanvikan og 
 Trondheim er flytekaier av nyere dato. Det er også etablert nytt parkeringsanlegg i 
 Vanvikan i umiddelbar nærhet av hurtigbåtkaien.  
 

Trondheim – Kristiansund  
Dagens ruteopplegg  ble opprettet i 1994, og er raskeste vei mellom Kristiansund og 
Trondheim, I tillegg til interntrafikk i Møre og Romsdal fylke samt Sør-Trøndelag fylke er det en 
ikke ubetydelig gjennomgående trafikk mellom fylkene. Den største interntrafikken er mellom 
Trondheim og Brekstad (Ørland) i Sør-Trøndelag og Edøy og Kristiansund i Møre og Romsdal. 
 
I Sør-Trøndelag ble ruten utvidet med ekstra pendleravganger mellom Brekstad og Trondheim 
i 2007 (omvendt pendlerrute). 
 
Ruten består av gjennomgående ruter mellom Trondheim og Kristiansund,l ruter mellom 
Brekstad (Ørland kommune) på Fosen halvøya og Trondheim, samt ruter mellom Kristiansund 
og Edøya. Rutene betjener både interntrafikk og pendlertrafikk mellom Sandstad, Brekstad og 
Trondheim samt Edøy, Kjørsvikbugen og Kristiansund.  
 
Om sommeren, er det også en rute i helgene mellom Sula/Frøya og Trondheim som ivaretar 
pendlertrafikk og turist/fritidsreisende til/fra Hitra, Frøya, Sula og Øyrekken. 
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På anløpsstedene er det en blanding av faste kaier og flytekaier. Kaiene i Trondheim, Lensvik, 
Hysnes og Brekstad, vil i løpet av kontraktsperioden bli oppgradert i forhold til baugtillegg og 
universell utforming.  
 
På Sandstad er det busskorrespondanse til/fra Hitra og Frøya. Det er også 
busskorrespondanse på Brekstad (Lokalbuss) samt i Kristiansund til/fra Ålesund og Molde. 

 

1.3. Regularitet 

Oppdragsgiver stiller følgende krav til regulariteten i sambandet: 
 
➢ Operatør kan ikke innstille Turer, uten at det skyldes forhold som Operatør ikke rår over. 
➢ Operatør må legge stor vekt på høy presisjon med hensyn til overholdelse av Rutetidene. 

Med unntak av endeanløpssted, refererer klokkeslett i rutetabellene seg til avgangstider. 
Klokkeslett på endeanløpssted refererer seg til ankomsttid. 

 
Ved innstilte Turer, som skyldes forhold Operatør rår over, ilegges Operatør gebyr som angitt i  
Del A Generelle kontraktsvilkår pkt 20. 
 

1.4. Endring av Ruteproduksjonen 

Oppdragsgivers rett til endring av Ruteproduksjonen vil kunne omfatte endring av 
Ruteavgangs- og anløpstidspunkt, Ruteavgangs- og anløpssted, opprettelser av nye eventuelt 
avvikling av eksisterende Turer mv. 
 
Det er kun endringer i Ruteproduksjonen som resulterer i endret antall Rutetimer som 
eventuelt vil danne grunnlag for endring i Godtgjørelsen.  
 
Første driftsår, skal Oppdragsgiver fritt kunne gjøre endringer i Ruteproduksjonen som 
resulterer i en endring i antall Rutetimer på maksimalt 1 Rutetime pr uke pr Rute pr år, uten at 
det vil medføre endring i Godtgjørelsen. Endringer utover dette kompenseres som angitt i Del 
C - Godtgjørelse.  
 

 Operatør kan forespørre Oppdragsgiver om endringer i Ruteproduksjonen. 
 

2. TERMINALER / ANLØPSTEDER 

Publikumsfasiliteter er Oppdragsgivers ansvar og kostnad. 
 
Operatør ansvarlig for å henge opp ruteinformasjon/oppslag på alle anløpssteder. 
 
Oppdragsgiver bærer ansvaret for ordinært vedlikehold av de kaier som benyttes på 
anløpsstedene. Det samme gjelder eventuelle landbaserte anlegg som terminaler, venterom 
og toalett. 
 
I Sør-Trøndelag, vil alle kaiene som benyttes i Pakke 3 med unntak av Vanvikan, bli ombygd 
for bruk av baugtillegg i løpet av kontraktsperioden. Alle fartøy som benyttes i disse rutene 
forutsettes å kunne benytte baugtillegg ved om bord- og ilandstigning. 
 
I Trondheim vil det bli bygget helt ny hurtigbåtterminal på Brattøra. Det vil også bli bygget ny 
gangbru over jernbanen som vil gi direkteforbindelse mellom hurtigbåtterminalen og 
Sentralbanestasjonen. Denne vil bli ferdigstilt i 2013/2014. 
 
Eventuelle kaiavgifter er oppdragsgivers ansvar. 
 
Oppdragsgiver bestemmer hvilke anløpssteder og kaier, som skal benyttes. 
Eventuelle offentlige anløpsavgifter er operatørs ansvar. Private anløpsavgifter er 
oppdragsgivers ansvar 
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3. KRAV TIL FARTØY 

 

3.1. Generelle krav til fartøy  

Alle fartøyer må oppfylle minstekravene i alle offentlige bestemmelser som har gyldighet for 
fartøyer.  
 
Fartøy skal ha gyldig passasjersertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet og skal ha gyldige, 
lovfestede forsikringer. 
 
Det foreskrevne sikkerhets- og redningsutstyr skal finnes ombord i tilstrekkelig grad og 
forskriftsmessig stand. 
 
Operatøren har ansvaret for at sikkerhets- og redningsøvelser blir avholdt, og at pålegg fra 
Sjøfartsdirektoratet utføres innen fastsatte frister. 
 
Alle påbud gitt av Sjøfartsdirektoratet skal utføres innen de fristene som blir gitt.  
 
Operatøren har ansvar for passasjerer, mannskap, fartøy og last under utøvelse av 
rutekjøringen og plikter å holde forsikring for dekning av mulige ansvarskrav. 
 
Oppdragsgiver stiller følgende minimumskrav til fartøyene for alle Rutene: 
➢ Passasjersertifikat for aktuelt fartsområde i.h.t sjøfartdirektoratets bestemmelser. 
➢ Servicefart skal være slik at gjeldende rutetabell for de forskjellige Rutene overholdes 

uansett last.  
➢ Bagasje må kunne oppbevares under tak. 
➢ Det skal være 220 V strømuttak på passasjerplasser i tilknytning til bord. 
➢ Eksosutløpene skal være arrangert på en slik måte at risikoen for eksos/eksoslukt i 

passasjerfasiliteter normalt ikke forekommer 
➢ Passasjerfasiliteter skal være av en slik kvalitet at den reisende får en behagelig 

reiseopplevelse, herunder støy og sjøegenskaper. 
➢ Alle oppholdsarealer for passasjerer skal være røykfrie. 
➢ Reisende skal kunne betale reisen med både bankkort og kontanter om bord i fartøyene. 
➢ Nye fartøy skal ha klasse etter Det Norske Veritas eller tilsvarende. 
➢ Fartøyene skal være utstyrt med godkjent hjertestarter. 
➢ Informasjonsskjermer som viser fartøyets posisjon på rutekart samt navn på anløpssted. 

Informasjonsskjermene skal også vise aktuell sikkerhetsinformasjon. 
➢ Fartøyene skal tilfredsstille krav gitt av Sjøfartsdirektoratet for angjeldende fartsområde. 
➢ Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å pålegge eget profilprogram inkl. farge og egen 

logo på fartøyene. 
 
Det skal tas hensyn til alle kjente sikkerhetskrav fra sjøfartsdirektoratet herunder alle kjente 
EU-direktiv som gjelder eller kommer til å gjelde for angjeldende fartsområde. Krav som er 
kjent ved tilbudsinnlevering og som blir gjort gjeldende i kontraktsperioden, er Operatørs risiko 
og ansvar i hele kontraktsperioden. 
 

3.2. Periodisk kontroll og vedlikehold 

➢ Fartøyene skal være underlagt et forebyggende vedlikeholdssystem som sikrer at de til 
enhver tid er i forskriftmessig stand. Operatør skal kunne dokumentere dette, og 
Oppdragsgiver har innsynsrett for å kontrollere vedlikeholdssystemet og de periodiske 
kontrollene. 

➢ Den tekniske standarden på fartøyet inkludert maskineri, og rutiner for teknisk ettersyn, 
skal til en hver tid være slik at risikoen for driftsavbrudd blir minimal. 

➢ Alle fartøyer skal vedlikeholdes slik at de er rene og hele innvendige ved rutestart. 
Innvendige skader på stoler og interiør skal omgående repareres. 

➢ Ødelagte/punkterte vinduer skal byttes. 
➢ Utvendige skrogskader mv. skal være reparert senest 10 dager etter at skaden er 

oppstått. Ved større skader skal fartøyet tas ut av trafikk inntil skaden er reparert. 



Konkurransegrunnlag Rutetransport Sjø 2014  AtB AS 
Kontrakt Del B – Leveransebeskrivelse m/vedlegg  Ref. 12/00042 

 

 

15.09.2020  Side 8 av 23 

 
 

➢ Det påligger Operatøren å varsle Sjøfartsdirektoratet og Oppdragsgiver dersom det er 
mistanke om at fartøyet ikke er sjødyktig.  
 

3.3. Destinasjonsskilt 

For å gi informasjon til de reisende, stilles det krav om elektroniske destinasjonsskilt ved 
landgang. Destinasjonsskiltet skal minimum vise navn på Ruten samt turnummer og 
endeanløpssted. Nærmere avklaringer vil bli tatt i samarbeid med Operatør.  
 

3.4. Sanntidsinformasjonssystem 

Oppdragsgiver vil i løpet av kontraktsperioden, innføre sanntidsinformasjonssystem på 
fartøyene. Oppdragsgiver vil stille krav om bruk når systemet er installert. 
 
Sanntidsinformasjonssystemets hovedhensikt er å opplyse kundene på stoppesteder, internett 
og mobiltelefon om ankomsttider og neste avgang. Systemet bruker båtens AIS data til å 
beregne ankomst. Systemet krever pålogging mot sentral server for å kunne gi 
sanntidsinformasjon videre til eksterne tjenester.  
 
Forenklet består sanntidsinformasjonssystemet av følgende deler: 
• Ombordutstyr (kjøretøycomputer) 
• Sentralsystem (servere, informasjonsknutepunkt, prognosemodeller og 
web/mobiltelefonitjenester) 
• Informasjonstavler med ankomstprognoser (skjermer). 
• Kommunikasjonssystem 
 
Oppdragsgiver vil dekke kostnader til utstyr og montering, mens operatør plikter å legge opp til 
strømuttak i samarbeid med Oppdragsgiver.  
 

3.5. Årlig kontroll, planlagte reparasjoner o.l. 

Operatør skal sende inn oversikt over planlagte reparasjoner o.l. til Oppdragsgiver innen 15. 
februar hvert år. Årlig kontroll, planlagte reparasjoner o.l. på den ordinære båten, må ikke 
gjøres i perioden mai til og med september uten samtykke fra Oppdragsgiver. 
 
For øvrig vises til pkt. 19 i Del A Generelle kontraktsvilkår. 
  

3.6. Uforutsette hendelser. Driftstans 

Ved uforutsette hendelser i rutene som inngår i Pakke 3, som medfører at turer må innstilles, 
skal Operatør sørge for alternativ transport for de reisende.  
 
Operatør skal sikre at den enkelte Rute ikke er helt ute av drift i mer enn 8 timer. Dette gjelder 
ved ikke planlagte hendelser med materiellet. Ved driftsstans utover 8 timer skal Operatør ha 
satt inn reservefartøy, med kapasiteter som beskrevet i pkt 4.2. 
 
Blir ikke slikt reservefartøy satt inn innen 8 timer, påløper et gebyr på 50.000,- kroner pr innstilt 
Tur.  
 
For øvrig vises til pkt. 19 og 20 i Del A Generelle kontraktsvilkår. 
 
 

3.7. Restaurasjon 

Kostnader i forbindelse med restaurasjon, kiosk og/eller automater, er Operatørs risiko og skal 
eventuelt medtas i Godtgjørelsen. 
 
Alle inntekter fra restaurasjon, kiosk og/eller automater, tilfaller Operatør. 
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3.8. Sikkerhetskrav 

Det skal tas hensyn til alle kjente sikkerhetskrav fra sjøfartsdirektoratet, herunder alle kjente 
EU-direktiv som gjelder eller kommer til å gjelde for angjeldende fartsområde. Krav som er 
kjent ved tilbudsinnlevering og som blir gjort gjeldende i kontraktsperioden, er Operatørs risiko 
og ansvar i hele kontraktsperioden. 
 

3.9. Særskilte krav til fartøyene 

3.9.1. Pakke 1, Dyrøy – Mausundvær – Sula – Øyrekken  

 
Fartøy 1, Kombibåt 

 
➢ Minimum passasjersertifikat på 70 passasjerer 
➢ Kjøretøykapasitet på 6 pbe* eller 1 lastebil/buss på 12 meter samt 2 – 4 pbe* 
➢ 11 tonn akseltrykk på bildekk 
➢ Godkjent lastekran for pallelast, 12 tonn/meter 
➢ Det skal være gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene. 
➢ Universell utforming i henhold til vedlegg 4 

➢ Det stilles krav om AIS, ”Automatic Identification System” 
 
Fartøy 2, Bilferge 

 
➢ Minimum passasjersertifikat på 97 passasjerer. 
➢ Minimum kjøretøykapasitet på 15 pbe* 
➢ Universell utforming i henhold til vedlegg 4 
➢ Fri høyde på 4,2 meter 

➢ Det stilles krav om AIS, ”Automatic Identification System” 
 

*  Mål for pbe:  Lengde 4,3 meter og bredde 1,85 meter. Fri åpning på sidene: 0,25 og 0,6 meter. 

Vogntog:  Lengde 19,5 meter og bredde 2,6 meter. Fri åpning på sidene: 0,25 og 0,6 meter. 
 

3.9.2. Pakke 2, Bygderuten i Osen 

➢ Minimum passasjersertifikat på 48 pax 
➢ Må kunne ta med gods i begrenset mengde 
➢ Universell utforming i henhold til vedlegg 4 

➢ Det stilles krav om AIS, ”Automatic Identification System” 
 

3.9.3. Pakke 3, Fylkeskryssende ruter 

3.9.3.1. Trondheim – Vanvikan  

➢ Skal tilfredsstille utslipp til luft i.h.t. IMO Tier 2 
➢ Minimum passasjersertifikat på 130 pax 
➢ Det skal være gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene. 
➢ Universell utforming i henhold til vedlegg 4 
➢ Tilrettelagt for bruk av baugtillegg 

➢ Det stilles krav om AIS, ”Automatic Identification System” 

 

3.9.3.2. Trondheim – Kristiansund 

➢ Minimum passasjersertifikat på 275 pax 
➢ Servicefart skal være slik at Strekningen Trondheim – Brekstad (direkte) skal ha en 

reisetid på 52 minutter fra kai til kai, ved 75 % last. 
➢ Skal tilfredsstille utslipp til luft i.h.t. IMO Tier 2 
➢ Det skal være restaurasjon på alle avganger 
➢ Det skal være gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene. 
➢ Universell utforming i henhold til vedlegg 4 
➢ Tilrettelagt for bruk av baugtillegg 

➢ Det stilles krav om AIS, ”Automatic Identification System” 
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3.9.3.3. Omvendt pendlerrute 

➢ Skal tilfredsstille utslipp til luft i.h.t. IMO Tier 2 
➢ Minimum passasjersertifikat på 130 pax 
➢ Det skal være gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene. 
➢ Universell utforming i henhold til vedlegg 4 
➢ Tilrettelagt for bruk av baugtillegg 

➢ Det stilles krav om AIS, ”Automatic Identification System” 

 

3.9.3.4. Sularuten 

▪ Det forutsettes at dette utføres med samme fartøy som benyttes i 
Omvendt pendlerrute. 
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4. RESERVEFARTØY 

4.1. Generelt 

Skyldes bruk av reservefartøy årlige kontroller, jf pkt 3.5 i Del B Leveransebeskrivelsen, eller 
forhold Operatør ikke har herredømme over, kan reservefartøy benyttes i 15 Dager pr. 
kalenderår pr. rute pr. fartøy, før Operatør skal betale dagmulkt, hvis ikke annet er avtalt med 
oppdragsgiver. 
 
Reservefartøy som blir satt inn i sambandet ved driftsavbrudd for den ordinære båten, skal 
tilfredsstille følgende minimumskrav: 
 
➢ Passasjersertifikat for aktuelt fartsområde i.h.t sjøfartdirektoratets bestemmelser. 
➢ Servicefart skal være slik at gjeldende rutetabell for de forskjellige Rutene overholdes 

uansett last. 
➢ Bagasje må kunne oppbevares under tak. 
➢ Eksosutløpene skal være arrangert på en slik måte at risikoen for eksos/eksoslukt i 

passasjerfasiliteter normalt ikke forekommer 
➢ Alle oppholdsarealer for passasjerer skal være røykfrie 
➢ Reisende skal kunne betale reisen med både bankkort og kontanter om bord i fartøyene. 
➢ Fartøyene skal tilfredsstille krav gitt av Sjøfartsdirektoratet for angjeldende fartsområde. 

➢ Det stilles krav om AIS, ”Automatic Identification System” 
 
Kostnader ved bruk av reservefartøy skal dekkes fullt ut av Operatør. 
 

4.2. Særskilte krav til Reservefartøy 

4.2.1. Pakke 1, Dyrøy – Mausundvær – Sula – Øyrekken  

➢ Det aksepteres at det benyttes ”delt løsning” d.v.s. hurtigbåt med lastekapasitet Dyrøy – 
Øyrekken, og bilferje/kombibåt mellom Dyrøy – Mausundvær – Bogøy – Sula.  

➢ Det aksepteres en passasjerkapasitet på 85 % i forhold til pkt. 3.9.1. når det gjelder 
kombibåt. 

➢ Det aksepteres avvik ift Universell utforming jf Del B leveransebeskrivelse vedlegg 4, så 
lenge avvikene ikke er vesentlige. 

 

4.2.2. Pakke 2, Bygderuten i Osen 

➢ Passasjersertifikat minimum på 48 pax 
➢ Det aksepteres avvik ift Universell utforming jf Del B leveransebeskrivelse vedlegg 4, så 

lenge avvikene ikke er vesentlige. 
 

4.2.3. Pakke 3, Fylkeskryssende ruter 

4.2.3.1. Trondheim – Vanvikan  
➢ Minimum passasjersertifikat på 97 pax 
➢ Det skal være gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene. 
➢ Det stilles krav om AIS, ”Automatic Identification System” 
➢ Det aksepteres avvik ift Universell utforming jf Del B leveransebeskrivelse vedlegg 4, så 

lenge avvikene ikke er vesentlige. 
 

4.2.3.2. Trondheim – Kristiansund 
➢ Minimum passasjersertifikat på 180 pax 
➢ Det skal være gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene. 
➢ Det stilles krav om AIS, ”Automatic Identification System” 
➢ Det aksepteres avvik ift Universell utforming jf Del B leveransebeskrivelse vedlegg 4, så 

lenge avvikene ikke er vesentlige. 
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4.2.3.3. Omvendt pendlerrute 
➢ Minimum passasjersertifikat på 97 pax 
➢ Det skal være gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene. 
➢ Det stilles krav om AIS, ”Automatic Identification System” 
➢ Det aksepteres avvik ift Universell utforming jf Del B leveransebeskrivelse vedlegg 4, så 

lenge avvikene ikke er vesentlige. 
 

4.2.3.4. Sularuten 
Se 4.2.3.3. 
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5. OVERGANGSKRAV I FORBINDELSE MED LEVERANSE AV 
TILBUDT FARTØY 

Følgende minimumskrav kan fravikes inntil tilbudte fartøy settes inn: 
 

5.1. Pakke 1, Dyrøy – Mausundvær – Sula – Øyrekken  

 

• Det aksepteres at det benyttes ”delt løsning” d.v.s. lokalbåt med lastekapasitet Dyrøy 
– Øyrekken, og bilferje mellom Dyrøy – Mausundvær – Bogøy – Sula. 

• Det aksepteres avvik ift Universell utforming jf Del B leveransebeskrivelse vedlegg 4, 
så lenge avvikene ikke er vesentlige. 

 

5.2. Pakke 2, Bygderuten i Osen 

• Det aksepteres avvik ift Universell utforming jf Del B leveransebeskrivelse vedlegg 4, 
så lenge avvikene ikke er vesentlige. 

 

5.3. Pakke 3, Fylkeskryssende ruter 

5.3.1. Trondheim – Vanvikan  

• Det aksepteres avvik ift Universell utforming jf Del B leveransebeskrivelse vedlegg 4, 
så lenge avvikene ikke er vesentlige. 

• Utslipp til luft i.h.t. IMO Tier 2 

• Gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene. 

• Krav om AIS, ”Automatic Identification System” 
 

5.3.2. Trondheim – Kristiansund 

• Det aksepteres avvik ift Universell utforming jf Del B leveransebeskrivelse vedlegg 4, 
så lenge avvikene ikke er vesentlige. 

• Det aksepteres passasjersertifikat på minimum 180 pax 

• Utslipp til luft i.h.t. IMO Tier 2 

• Restaurasjon på alle avganger 

• Gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene. 

• Krav om baugtillegg 

• Krav om AIS, ”Automatic Identification System” 
 

5.3.3. Omvendt pendlerrute 

• Det aksepteres avvik ift Universell utforming jf Del B leveransebeskrivelse vedlegg 4, 
så lenge avvikene ikke er vesentlige. 

• Det aksepteres at rutetabellen legges opp etter en servicefart på 32 knop forutsatt at 
korrespondanser overholdes. 

• Utslipp til luft i.h.t. IMO Tier 2 

• Gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene. 

• Krav om baugtillegg 

• Krav om AIS, ”Automatic Identification System” 
 

5.3.4. Sularuten 

Se 5.3.3. 
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6. LOVER OG FORSKRIFTER 

Rutene skal drives etter gjeldende lover og forskrifter, herunder transportvedtekter som er 
godkjent av statsstyresmaktene (vi viser spesielt til Lov om Yrkestransport med motorvogn og 
fartøy og Sjølovene med tilhørende forskrifter).  
 
Operatør har selv ansvar for å gjøre seg kjent med relevante lover og forskrifter. 
 
Operatør skal oppfylle vilkårene for utøvelse av persontransport gitt i forskrift av 26. mars 
2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy. 
 

7. BEMANNING  

Operatør skal til enhver tid minst oppfylle kravene til minimum sikkerhetsbemanning som er 
gitt av Sjøfartsdirektoratet. 
  

 Kravet gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. 

 
Operatør forplikter seg til å følge lønns- og arbeidsvilkår for operativt personell som minst 
svarer til en av de landsomfattende tariffavtaler. Dette gjelder også for eventuelle 
underleverandører. 
 
Operatør må medvirke til at det ikke oppstår konflikt som kan føre til innstilte Turer. 
  
Mannskap skal ha sertifikater, opplæring og kursing iht enhver tid gjeldende regelverk fastsatt 
av Sjøfartsdirektoratet. Dette gjelder også pålagt utsjekk på fartøyene. Dette skal Operatør 
kunne dokumentere overfor Oppdragsgiver. 
 
Operatør skal være medlem av godkjent lærlingeordning for sjøfolk. Kostnader til 
lærlingeordning, skal medtas i Godtgjørelsen. 
 

8. KRAV TIL SPRÅK 

For fartøysbesetningen stilles det krav om å beherske engelsk og et skandinavisk språk 
(norsk, svensk, dansk). 
 
All sikkerhetsinformasjon skal gis på norsk og engelsk. 
 

9. KRAV TIL INFORMASJON OG SERVICE  

Oppdragsgiver forventer at Operatør legger vekt på service og god kundeorientering. 
Informasjon til publikum må kunne gis over høyttaleranlegg og via monitor. 
 
Oppdragsgiver kan gi krav om minstestandard for muntlig informasjon til publikum ombord på 
fartøyet i forhold til rutetider, korrespondanser, forsinkelser o.l. 
 
Det kreves at Operatør for egen regning oppretter en varslingstjeneste som publikum kan 
melde seg på og som gir informasjon ved uforutsette hendelser. 
 
Oppdragsgiver produserer og utleverer rutehefter og takst informasjon og evt. annen 
informasjon. Operatør skal for egen kostnad sørge for at ruteoppslag blir hengt opp ombord på 
fartøyene, og at informasjon om ruteendringer blir kunngjort med egne oppslag på båtene 
etter de retningslinjer som Oppdragsgiver fastsetter. Oppdragsgiver skal ha direkte kontakt 
med en person som er ansvarlig for oppsettelse av informasjon på fartøyene. 
 
Operatør er for egen kostnad ansvarlig for oppsett av rutetabeller, samt utplassering og til 
enhver tid utskiftning til siste utgave av ruteinformasjon / rutetabeller på det enkelte 
anløpssted. Enkelte anløpssteder kan unntas etter godkjennelse av Oppdragsgiver. Nye 
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rutetabeller skal settes opp så snart i forkant av rutestart som mulig. Ved hærverk/ der ruter 
mangler skal nye rutetabeller settes opp snarest mulig. 
 
Skipspersonell må også kunne gi informasjon om korresponderende kommunikasjoner. 
 
Klager fra kunder/trafikanter vil bli forelagt Operatør. Hvis Oppdragsgiver finner klanderverdige 
forhold vil dette bli påtalt og forlangt rettet umiddelbart. 
 

10. MARKEDSFØRING 

 Markedsføring og generell informasjon om kollektivtransporten er Oppdragsgivers ansvar. 
Operatør har den direkte kundekontakt og skal medvirke i markedsføringen av rutetilbudet.  
 

11. REKLAME 

 Oppdragsgiver forbeholder seg retten til all reklame på/i fartøyene. 
 
 Operatør plikter å stille med Fartøyene uten påmontert reklame og/eller løpende
 reklameavtaler ved oppstart av avtalen. Oppdragsgiver vil bekoste og er ansvarlig for 
opphenging av reklameplakater og trafikantinformasjon på/i fartøyene i samarbeid med 
Operatør.  
 
Oppdragsgiver har rett til reklame på billetter, og dekker dokumenterte merkostnader ved trykk 
av slik reklame. 
 

12. FORSIKRINGER 

Operatør skal ha forsikringer som dekker befrakteransvar for passasjerer, kjøretøy og gods 
m.m. (P&I-forsikring). I tillegg skal Operatør være forsikret for eventuelle skader fartøyene 
måtte påføre kaiene.  
 
Det vises til ”Lov om yrkestransport med motorvogn eller fartøy” og Sjøloven med tilhørende 
forskrifter. 
 

13. ANSVAR FOR FRAKT AV GODS 

Operatør har ansvar for, og plikt til å frakte gods på alle Rutene så lenge plassen tillater det og 
det ikke går utover passasjertransporten. Fraktregulativ utarbeides av Operatør, og 
godkjennes av Oppdragsgiver. 
 
Inntektene for denne tjenesten tilfaller Operatør. 
 

14. SUPPLERING 

Oppdragsgiver bærer alle kostnader ved eventuell supplering.  
 
Behov for supplering skal meldes og godkjennes av Oppdragsgiver før suppleringsbåt bli satt 
inn. Oppdragsgiver vil i samarbeid med Operatør lage nærmere retningslinjer for supplering. 
 
Eventuell supplering, godtgjøres i henhold til gjeldende endringspriser i Del C – Godtgjørelse. 
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15. BILLETTERINGSSYSTEMET 

15.1. Generelt 

Oppdragsgiver er eier av billettsystemet.  
 
Oppdragsgiver er ansvarlig for installasjons-, drifts, og ordinære vedlikeholdskostnader av 
billetteringssystemet, med unntak av 220 volts uttak for ladning av billettutstyr. 
 
Operatør er ansvarlig for at billetteringsutstyret er forsikret. 
 
Operatør er ansvarlig for innkjøp og kostnad for billettruller (papirruller for printere). 
 

15.2. Service, vedlikehold og support 

Oppdragsgiver er, med unntak fra første linjes vedlikehold, ansvarlig for service, vedlikehold, 
reservedeler og nødvendig support av de elektroniske billettmaskinene. Operatør er ansvarlig 
for å melde fra til Oppdragsgiver dersom det oppstår behov for vedlikehold, service og 
reparasjoner.  
 
Feil med billetteringsutstyret meldes umiddelbart til Oppdragiver. Operatør skal ikke starte en 
ny Tur med defekt billetteringsutstyr, dersom dette ikke på forhånd er avtalt med 
Oppdragsgiver. For øvrig vises til Del A Generelle kontraktsvilkår, pkt 21. 
 
Første linjes vedlikehold  
Første linjes vedlikehold er Operatørs ansvar. En beskrivelse av første linjes vedlikehold 
fremgår av vedlegg 6. 
 
Bilaget ” Drift og vedlikehold billetteringsutstyr” kan komme til å bli oppdatert med nærmere 
beskrivelser av vedlikehold, samt nye oppgaver innenfor første linjes vedlikehold. 
Oppdragsgiver vil sende ut nye utgaver av beskrivelser, når disse foreligger. Endringene skal 
være oppgaver av tilsvarende art som det er beskrevet i første utgaven samt at omfanget ikke 
skal endres vesentlig. Dersom oppgavene og omfanget endres vesentlig, skal dette gi rett til 
reforhandling av dette punktet i avtalen. 
 
Andre og tredje linjes vedlikehold 
Oppdragsgiver er ansvarlig for annet vedlikehold og service på billettmaskinene. Ved behov 
for utmontering av billettmaskin p.g.a. reparasjon eller vedlikehold utført av Oppdragsgiver 
(eller Oppdragsgivers representant) er det Oppdragsgivers ansvar at det blir installert en ny 
billettmaskin for å sikre kontinuitet i den elektroniske billetteringen. Oppdragsgiver vil da 
ajourføre oversikten som identifiserer billettmaskinens lokasjon. 

 
Sentralsystem  
Oppdragsgiver er ansvarlig for sentralsystem, og dekker kostnadene til programvare for 
installasjon av en lisens på PC hos Operatør. Oppdragsgiver dekker også kostnadene for 
årlige leie av programvare for tilgang til sentralsystem. Operatør kan bestille og få nødvendig 
opplæring av Oppdragsgiver. Operatør må selv dekke egne kostnader i forbindelse med slik 
opplæring, samt kostnader for PC for installasjon av programvare.  
 

15.3. Billettmaskiner 

Det er Operatørs ansvar å påse at tilbudt fartøy til enhver tid har nødvendig billetteringsutstyr 
tilgjengelig. Oppdragsgiver bekoster selve utstyret samt monteringskostnadene. Operatør er 
videre ansvarlig for at nødvendig billetteringsutstyr overføres fra tilbudt fartøy til reservefartøy 
når reservefartøy benyttes.  

 
Dersom Operatør finner det nødvendig å bytte en billettmaskin fra en båt til en annen, skal 
dette avtales med oppdragsgiver. Operatør skal rapportere serienummer på den enkelte 
billettmaskin og navn på de båtene hvor denne er hhv. ut- og innmontert.  
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All rapportering og meldinger om feil og mangler, skal skje via e-post til drift@atb.no eller etter 
nærmere avtale. 
 
Operatør skal påse at billetteringsutstyret behandles med forsiktighet, og er ansvarlig for alle 
skader utover ordinær slitasje. Feil- og mangler utover ordinær slitasje er Operatørs ansvar, 
og vil kunne bli fakturert Operatør. 
 
 

15.4. Opplæring av personell 

Operatør er ansvarlig for at alle billettører har gjennomgått obligatorisk opplæring i bruk av 
billetteringssystemet, samt tilhørende takstreglement, i henhold til opplæringsprogram definert 
av Oppdragsgiver, før den ansatte settes til å billettere på Ruter. Operatør vil ha tilgang på 
opplæringsmaskiner, support og hjelp fra Oppdragsgiver i forhold til opplæring av billettører.  
 
Operatør skal oppnevne minst to -2- personer som skal være superbrukere på 
billetteringssystemet. Superbrukerne skal være ressurspersoner som skal besvare spørsmål 
fra billettører vedrørende billetteringssystemet. I regi av Oppdragsgiver vil det bli gjennomført 
ett obligatorisk to dagers superbrukerkurs.  
 
Kostnader ved opplæring av billettører, superbrukere og andre i forhold til billetteringssystemet 
er Operatørs ansvar. 
 

15.5. Billettører 

Alle som skal billettere Ruter som omfattes av avtalen rapporteres skriftlig til Oppdragsgiver 
senest 7 dager før billetteringen starter slik at Oppdragsgiver kan utstede operatørkort 
(elektronisk brikke eller egen kode). Det skal rapporteres på fastsatt skjema. 
 
Dersom ansatte slutter som billettør, skal dette rapporteres skriftlig til Oppdragsgiver innen 7 
dager på fastsatt skjema. 
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16. BILLETTPRODUKTER OG TAKST 

16.1. Generelt 

Operatør skal følge de takster som fastsettes av fylkeskommunen og/eller Oppdragsgiver. 
Oppdragsgiver bestemmer hvilke billetteringssystemer som skal benyttes samt 
gyldighetsområde for de enkelte billettprodukter og billettmedium (kort og lignende). 
 
Operatør er ansvarlig for salg av billetter og kort på båtene og at gjeldende takstbestemmelser 
følges. Oppdragsgiver kan selge billetter og kort på terminaler o.l. og kan inngå avtaler med 
andre om salg av billetter og kort i kommisjon. 
 
Operatør skal i samarbeid med Oppdragsgiver arbeide for høyest mulige inntekter i rutene. 
 
Operatør er ansvarlig for korrekt billettering. 
 
Se for øvrig Del A Generelle Kontraktsvilkår pkt. 21.  
 
 

16.2. Årskort/Frikort 

Det gis ingen former for frikort. Operatør kan eventuelt kjøpe ordinære periodekort i.h.t. 
gjeldende takstregulativ. 
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17. RAPPORTERING 

17.1. Billettinntekter 

Operatør skal innen den 15. i hver måned oversende månedsrapport på fastsatt skjema med 
opplysninger om siste måneds billettinntekter. Rapporten skal inneholde avstemte 
billettinntekter, og korrigeringer av billettinntekter overført til Oppdragsgiver. Avvik mellom det 
som er registrert som innkjørt i billettsystemet og det som innbetales som billettinntekter er 
Operatørs ansvar. Månedsrapporten vil danne grunnlag for månedens billettinntekter som 
Oppdragsgiver skal motta fra Operatør. 
 
Månedsrapporten vil bli kontrollert mot informasjon Oppdragsgiver selv kan hente ut fra det 
elektroniske billetteringssystemet. 
 
Siste måneds billettinntekter skal overføres Oppdragsgiver innen den 15. i påfølgende måned. 
Ved forsinket innbetaling beregnes morarente i henhold til Forsinkelsesrenteloven. 
 

17.2. Driftsrapportering 

Skader på materiell skal rapporteres omgående. Nærmere beskrivelser av rutiner for 
rapportering av skader skjer etter nærmere avtale.  
 
Operatør skal omgående rapportere, først muntlig senere skriftlig, til Oppdragsgiver uhell eller 
ulykker som har medført personskade, dødsfall eller større materielle skader, samt hendelser 
som det kan forventes at politi, presse eller publikum kan kontakte Oppdragsgiver om.  
 
I perioder med hyppige avvik kan Oppdragsgiver kreve daglig skriftlig kvalitets - og 
avviksrapportering. 
 
Operatør skal videre rapportere kapasitetsproblemer til Oppdragsgiver. 
 
Operatør skal innen den 15. i hver måned oversende en månedsrapport over forhold som 
angår driften. Driftsrapporten skal minst inneholde en beskrivelse av følgende forhold; 

• Antall innstilte avganger med årsak til innstillingen 

• Kapasitetsutnyttelse på rutene 

• Forsinkelser og beskrivelse av årsaken til disse 

• Ulykker. 

• Andre forhold som påvirker utførelsen 
 
Det vises til vedlegg 5 Månedsrapport. 
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18. KRAV TIL KVALITET I LEVERANSEN 

18.1. Generelt 

Det er definert følgende overordnede mål og krav til drift av hurtig- og lokalbåtrutene: 
  
”Gjennom konkurranseutsetting skal vi sikre oss en effektiv rutedrift med god kvalitet og til 
riktig pris. 
 
Gjennom å ha utstrakt ”kundefokus”, skal kundene/passasjerene oppleve en behagelig og 
effektiv reise og på den måten sørge for at offentlige transportmidler blir det foretrukne 
reisemiddel. 

 
Operatør skal sørge for at kvaliteten er slik at den tilfredsstiller de reisendes behov for en 
sikker og behagelig reiseopplevelse”. 
 

18.2. Kvalitetssikring og internkontroll 

Operatør skal ha et internkontroll- og et kvalitetssikringssystem som ivaretar den kvalitet og 
sikkerhet som er nødvendig for gjennomføring av Leveransen. 
 
Oppdragsgiver kan i avtaleperioden foreta kvalitets- og systemrevisjoner og utføre 
kvalitetskontroll hos Operatør. 
 
Operatør skal ha en oppnevnt person som er kvalitetsansvarlig for Leveransen. 
 

18.3. Kundehenvendelser  

Operatør plikter å håndtere enhver kundehenvendelse, klage og lignende på en servicemessig 
tilfredsstillende måte, og skal rapportere om slike henvendelser etter et mønster nærmere 
avtalt med Oppdragsgiver. 
 
Kundehenvendelser, klager og lignende direkte til Oppdragsgiver vil bli oversendt Operatør for 
videre håndtering. Operatør skal gi tilbakemelding til Oppdragsgiver om hvordan klagen er 
håndtert innen syv -7- dager. 
 
Enhver henvendelse skal kategoriseres hvor eventuelle tiltak eller forklaringer fremgår. 
 
 

18.4. Kundetilfredshets målinger 

Oppdragsgiver vil via tredjepart gjennomføre jevnlige kundemålinger/markedsundersøkelser 
(MIS) som har til hensikt å måle og forbedre kundens oppfattelse av reisen og gjennom det 
bidra til at overordnet mål i.h.t. pkt. 18.1 nås. Det er valgt ut fem kvalitetselementer som det 
skal måles på: 
 

• Mannskapenes væremåte 

• Mannskapenes kunnskap om ruter, takster og generell info om rutetilbudet og 
korrespondanser 

• Renhold innvendig og utvendig 

• Informasjon til de reisende 

• De reisendes opplevelse av komfort. 
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19.  KRAV TIL REISEN 

19.1. Kjørestil 

Kjørestilen skal være slik at de reisende føler seg trygge og har en behagelig reiseopplevelse. 
 

19.2. Punktlighet 

Punktlighet er et av produktets mange kvaliteter og verdsettes som en høy servicefaktor. 
Operatør er ansvarlig for at kjøringen skjer i samsvar med Rutetabellen. Avvik på mer enn 15 
minutter i forhold til Rutetabellen eller som fører til at korrespondanser blir brutt skal 
rapporteres til Oppdragsgiver i forbindelse med månedsrapport. Slike avvik kan medføre et 
gebyr i henhold til Del A Generelle kontraktsvilkår pkt 21. Avviket måles ved Rutestart og/eller 
endeanløpssted.  

 

19.3. Informasjon – utrop av anløpssteder 

På alle Ruter skal det underveis, over høyttaleranlegg og via monitor, annonseres anløpssted 
og korrespondansemuligheter, med mindre Oppdragsgiver bestemmer noe annet.  
 

19.4. Informasjon – ved forsinkelser  

Ved forsinkelser mer enn 15 minutter fra angitt avgangstidspunkt etter rutetidene skal 
Oppdragsgiver underrettes. Med mindre Oppdragsgiver bestemmer noe annet, skal 
underretningen gå til Oppdragsgivers ruteopplysningstjeneste - på telefon 02820 eller e-post 
drift@atb.no, eller etter nærmere avtale.  
 
Operatør pålegges også å oppdatere sanntidsinformasjonssystemet når dette er installert. 
 

19.5. Informasjon – ved innstillinger 

Turer som i samarbeid med Oppdragsgiver er planlagt innstilt, skal varsles slik som partene 
har blitt enige om. 
 
Ikke planlagte innstillinger skal varsles skriftlig til Oppdragsgivers ruteopplysning jfr. Pkt 19.4 
over. 
 
Operatør pålegges også å oppdatere sanntidsinformasjonssystemet når dette er installert. 
 

19.6. Venting ved korrespondanser   

Der hvor det er korrespondanse med buss eller ferge, skal det ved forsinkelser i hovedsak 
ventes i maksimalt 5 min. Ved spesielle situasjoner kan Operatør utvide ventetiden. 
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20. KRAV TIL MANNSKAP 

20.1. Mannskapenes kvalifikasjoner 

I tillegg til lovbestemte krav iht pkt 6, gjelder følgende: 
 

➢ Mannskapet skal kunne svare på spørsmål som takster, rutetider, korrespondanser, 
anløpssteder etc. 

➢ Mannskapet skal vite om nøkkelpersoners ansvarsområde i selskapet. 
➢ Mannskapet skal være serviceinnstilt og gjøre sitt til at kunden blir fornøyd.  
➢ Mannskapet skal være imøtekommende og aktivt hjelpe med veiledning og informere 

om det som kan være av betydning for kunden. Kunden skal få positiv 
oppmerksomhet.  

➢ Mannskapet skal være spesielt oppmerksomme og legge forholdene til rette for 
reisende som har behov for assistanse ved på- og avstigning. 

 
Overnevnte krav vil bli målt i forbindelse med kundeundersøkelser som Oppdragsgiver 
forbeholder seg retten til å utføre.  

 
Operatør er ansvarlig og bærer alle kostnader, i forbindelse med i servicekurs og andre 
kurs/opplæring som Oppdragsgiver måtte arrangere med inntil 20 timer pr. år. 
 

20.2. Mannskapets kompetanse ved uhell/ulykker/ran 

Mannskapets håndtering av uhell/ulykke/ran skal fremkomme av Operatørs intern- og 
kvalitetskontroll og være en viktig del av opplæringen. 
 
Mannskapet skal være kjent med og følge faste varslingsrutiner og følge beredskapstiltak ved 
større ulykker og brann. 
 
Mannskapet skal kunne elementær førstehjelp og brannvern, samt betjene fartøyets 
hjertestarter. 
 

20.3. Uniformering 

Mannskap skal bære uniform. Uniformen skal være ren og velstelt i henhold til Operatørs 
uniformsreglement. Uniformsreglementet skal være en del av Operatørs kvalitetssystem. 
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21. DIVERSE BESTEMMELSER 

21.1. Fasiliteter 

Operatør er selv ansvarlig for å fremskaffe, bekoste og drive nødvendige fasiliteter som 
kontor, overnattingsted, toalett, pauserom o. l. for egne ansatte der dette måtte være ønskelig 
eller nødvendig.  
 

21.2. Hittegodsservice 

Operatør har ansvaret for hittegodsservice i henhold til gjeldende regelverk. Operatør sørger 
for å etablere og drive utleveringssteder for hittegods. I tilfelle av flere Operatører, er 
Operatørene i fellesskap ansvarlig for denne tjenesten. 
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1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE 

Kontrakten er basert på hovedprinsippene i en bruttokontrakt, der trafikkinntektene, 
reklameinntektene og eventuelle andre inntekter tilfaller Oppdragsgiver, mens Operatør får en 
fast årlig godtgjørelse for Rutekjøringen og levering av den spesifiserte Leveransen.  
Unntak er inntekter for frakt av gods og restaurasjon – disse tilfaller Operatør. 
 
Forhold som ikke er særskilt spesifisert, men som er nødvendig for at ytelsen skal fungere iht 
kontrakten, skal anses å være inkludert i Godtgjørelsen angitt i pkt 2.  
 
Med basis i en insitament- og bonusordning vil Operatør i tillegg bli godtgjort for oppnådd 
kvalitet. 
 
Ved pålegg om endring av Leveransen som medfører økning eller reduksjon av 
Ruteproduksjonen, reguleres Godtgjørelsen i henhold til kontraktens faste enhetspriser uten 
ytterligere tillegg selv om endringene får innvirkning på Operatørs øvrige produksjonsopplegg. 
 

2. GODTGJØRELSE FOR SPESIFISERT LEVERANSE 

Godtgjørelse pr år pr Rute: 
 
Fylles ut ved kontraktsinngåelse: 
  

Samlet Godtgjørelse pr år:   

 
Godtgjørelsen spesifisert pr Fartøy/Rute: 
 

Fartøy Pakke X: Godtgjørelse pr år 
pr Fartøy 

1   

2   

3   

 
Godtgjørelsen er oppgitt i NOK eks mva. 
 
Godtgjørelsen reguleres årlig for pris og kostnadsutviklingen som angitt i pkt 5. 
 
For utbetaling av Godtgjørelse vises til pkt 7. 

  

3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 

 

3.1. Generelt  

Oppdragsgiver skal fritt kunne gjøre endringer i Ruteproduksjonen som resulterer i en endring 
i antall Rutetimer på maksimal 1 Rutetime pr uke pr Rute pr år, uten at det vil medføre endring 
i Godtgjørelsen.  
 
Det er kun endringer i Ruteproduksjonen som resulterer i endret antall Rutetimer som 
eventuelt vil danne grunnlag for endring i Godtgjørelsen.  
 
For hver endring skal det beregnes korrigert månedlig godtgjørelse for resten av det året som 
endringen gjennomføres samt ny Godtgjørelse pr år for påfølgende år. 
 
Ved endringer i Ruteproduksjonen utover 1 Rutetime pr uke pr Rute pr år reguleres 
Godtgjørelsen angitt i pkt 2. Endringsprisene er fastsatt i pkt. 3.2 og 3.3. 
 
Oppdragsgiver har rett til fullt innsyn i Operatørs beregninger ved endringer. 
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3.2. Økning i Ruteproduksjonen 

Ved en økning i Ruteproduksjonen skal følgende endringspris legges til grunn ved beregning 
av endring i Godtgjørelsen: 
 
Fylles ut ved kontraktsinngåelse: 

Fartøy Pakke X:  Pris pr 
Rutetime 

1   

2   

3   

 
Prisene er oppgitt i NOK eks mva. 
 
Denne enhetsprisen skal også benyttes ved supplering og ekstraturer. 
 

3.3. Reduksjon i Ruteproduksjonen 

Ved en reduksjon i Ruteproduksjonen skal følgende endringspris legges til grunn ved 
beregning av endring i Godtgjørelsen: 
 
Fylles ut ved kontraktsinngåelse: 

Fartøy Pakke X: Pris pr 
Rutetime 

1   

2   

3   

 
Prisene er oppgitt i NOK eks mva. 
 

4. GODTGJØRELSE VED INNSETTING AV ANDRE FARTØY 

Oppdragsgiver skal godkjenne et eventuelt skifte av fartøy. Det nye fartøyet må minst 
tilfredsstille de krav som er gitt i del B Leveransebeskrivelse avsnitt 3.  
 
Dersom Oppdragsgiver krever at det blir satt inn andre fartøy på permanent basis enn det som 
var avtalt ved kontraktsinngåelse, kan Operatør kreve eventuelle merutgifter dekket som følge 
av endringen. Hvis endringen medfører mindre utgifter, vil dette kunne medføre tilsvarende 
reduksjon i godtgjørelsen. 
 
Oppdragsgiver har krav på å få tilsendt alle nødvendige opplysninger og kalkulasjoner som 
ligger til grunn for Operatørs merutgifter. 
 

5. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG 
KOSTNADSUTVIKLING 

5.1. Prisregulering 

Pr. 1. januar hvert år, første gang 1. januar 2014, reguleres Godtgjørelsen i henhold til pris- og 
kostnadsutviklingen som angitt nedenfor. 
 
 Operatør skal senest den 10. desember hvert år sende Oppdragsgiver en forespørsel om  
endret godtgjørelse under hensyn til følgende prinsipper: 
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Den årlige reguleringen skal gjennomføres i henhold til følgende formel: 
  

0,9 * Godtgjørelse pr. år * Kostnadsindeks for innenriks sjøfart tabell 1.  
 

• Årlig godtgjørelse måles med basis i Kostnadsindeks for innenriks sjøfart utgitt av Statistisk 
Sentralbyrå slik den fremkommer i www.ssb.no/kist tabell 1 Totalindeks. Basis for første 
revisjonsår er indeks pr 3. kvartal 2013 i forhold til indeks pr 3. kvartal 2012. Ved senere 
revisjoner benyttes den prosentvise endringen i indeksen pr. 3. kvartal i det året 
justeringen beregnes i forhold til indeksnivået pr. 3. kvartal året før. 

 
Pris pr rutetime som fremkommer i pkt. 3, reguleres årlig etter samme formel som beskrevet 
over.  

 

5.2. Regulering som følge av endringer i offentlige avgifter/pålegg 

Endringer i offentlige avgifter eller lover og forskrifter som dokumenteres å gi mer- eller mindre 
kostnader utover det som er innarbeidet i pkt 5.1, gir hver av partene rett til å kreve 
forhandlinger om effekten av endringene. Forhandlingene kan føre til ekstraordinære 
reguleringer av godtgjørelsen, endringer av produksjonen eller andre tiltak. Oppdragsgiver har 
i slike forhandlinger krav på all nødvendig dokumentasjon.  
 
Operatør plikter å gi Oppdragsgiver fullt innsyn i sine regnskaper. Operatør plikter å føre 
regnskap slik at utgifter og inntekter knyttet til Ruteproduksjonen synliggjøres. 
 
Når det gjelder endringer av offentlige avgifter på drivolje, vil oppgitt drivoljeforbruk i ltr/år, bli 
benyttet som referansepunkt/beregningsgrunnlag. 
 
Etter kontraktsinngåelse, skal Operatør fylle ut et fartøys- og sambandsskjema i.h.t. 
Oppdragsgivers spesifikasjoner. 
 

6. INSITAMENT- OG BONUSORDNING 

Oppdragsgiver har fastsatt en insitament- og bonusordning knyttet til kvalitet. Følgende 
bonuspott er avsatt pr. år: 
 
Pakke 1: 750.000,- 
Pakke 2: 500.000,- 
Pakke 3: 

 Trondheim – Vanvikan:  1.000.000,- 
   Trondheim - Kristiansund:  1.500.000,- 

 (innkl. «Sularuten» og «Pendlerruten») 
 
Beregning og utbetaling av eventuell bonus gjøres etterskuddsvis ved hvert årsskifte, første 
gang 1. januar 2015.  
 
Årlig bonusbeløp er faste i hele kontraktsperioden. 
 

6.1. Kvalitet 

Oppdragsgiver har fokus på at kvalitetsnivået totalt sett skal holdes på et tilfredsstillende nivå 
og har derfor fastsatt følgende bonusordning: 
 
Hvis total kundetilfredshet (jfr. Del B Leveransebeskrivelse pkt. 18.4) ligger over 70 i gjeldende 
driftsår, gir dette grunnlag for utbetaling av bonus knyttet til kvalitet etter følgende skala: 
 

• 70 – 74 gir 25 % utbetaling av bonuspotten knyttet til kvalitet 

• 75 – 79 gir 50 % utbetaling av bonuspotten knyttet til kvalitet 

• 80 – 84 gir 75 % utbetaling av bonuspotten knyttet til kvalitet 
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• 85 – 100 gir 100 % utbetaling av bonuspotten knyttet til kvalitet 
 

7. OPPGJØR. FAKTURERING. 

7.1. Godtgjørelsen – månedlige betalinger 

1/12 av Godtgjørelsen angitt i pkt 2, utregnet for hvert kalenderår, faktureres forskuddsvis pr 
15. i hver måned, første gang 15. desember 2013. 
 
Betaling skjer netto pr. 30 dager etter mottatt og godkjent faktura.  
 
Den månedlige betalingen av Godtgjørelsen økes/reduseres iht pris angitt i Endringsordre. 
Justert månedlig utbetaling iverksettes den 15. i påfølgende måned beregnet fra dato for 
iverksettelse av endring som fremgår i Endringsordren. 
 

7.2. Bonus 

Oppdragsgiver vil innen 20. januar hvert år oversende beregninger som grunnlag for 
utbetaling av bonus – ref pkt 6. Beregningene kontrolleres av Operatør og danner grunnlag for 
utbetaling. Bonus kan normalt forventes utbetalt innen utløpet av februar. 
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8. VEDLEGG 1 

PRISSKJEMA / GODTGJØRELSE FOR RUTEKJØRINGEN 
 
Beløp oppgis i NOK eks mva. 
 

A BASIS PRODUKSJON 

 
1 Godtgjørelse Fartøy/Rute 
 

Tilbud pr. Fartøy/Rute: 
 

1.a  Pakke 1, Dyrøy – Mausund – Sula – Øyrekken: 

Fartøy nr Navn Godtgjørelse pr år eks 
mva 

1 Dyrøy – Øyrekken, helårsrute - Kombibåt  

2 Dyrøy – Mausund – Sula, Bilferge  

 
1.b Pakke 2, Bygderute i Osen: 

Fartøy nr Navn Godtgjørelse pr år eks 
mva 

1 Bygderuta i Osen  

 
1.c  Pakke 3, Fylkeskryssende ruter: 
 

1.c.1 Trondheim – Vanvikan: 

Fartøy nr Navn Godtgjørelse pr år eks 
mva 

1 Trondheim - Vanvikan  

 
1.c.2 Trondheim - Kristiansund: 

Fartøy nr Navn Godtgjørelse pr år eks 
mva 

1 Trondheim - Kristiansund  

2 Trondheim - Kristiansund  

3 Trondheim – Brekstad, pendler rute og 
Sularuten (Sommer rute) 

 

 
1.c.3 Utvidet rutetilbud Trondheim - Brekstad: 

Fartøy nr Navn Godtgjørelse pr år eks 
mva 

3 Trondheim – Brekstad inkl. eventuelle 
anløpssteder 
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2 Enhetspriser for endring i Ruteproduksjonen – økning 
 
2.a Dyrøy – Mausund – Sula – Øyrekken: 

Fartøy nr Navn Pris pr Rutetime eks 
mva 

1 Dyrøy – Øyrekken, Kombibåt  

2 Dyrøy – Mausund – Sula, Bilferge  

 
2.b  Bygderute i Osen: 

Fartøy nr Navn Pris pr Rutetime eks 
mva 

1 Bygderuta i Osen  

 
2.c  Fylkeskryssende ruter: 

 
2.c.1 Trondheim – Vanvikan: 

Fartøy nr Navn Pris pr Rutetime eks 
mva 

1 Trondheim - Vanvikan  

 
  2.c.2 Trondheim - Kristiansund: 

Fartøy nr Navn Pris pr Rutetime eks 
mva 

1 Trondheim - Kristiansund  

2 Trondheim - Kristiansund  

3 Trondheim – Brekstad, pendler rute og 
Sularuten (Sommer rute) 
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3 Enhetspriser for endring i Ruteproduksjonen – reduksjon 
 
3.a   Dyrøy – Mausund – Sula – Øyrekken: 

Fartøy nr Navn Pris pr Rutetime eks 
mva 

1 Dyrøy – Øyrekken, Kombibåt  

2 Dyrøy – Mausund – Sula, Bilferge  

 
3.b   Bygderute i Osen: 

Fartøy nr Navn Pris pr Rutetime eks 
mva 

1 Bygderuta i Osen  

 
3.c  Fylkeskryssende ruter: 
 
 3.c.1 Trondheim - Vanvikan 

Fartøy nr Navn Pris pr Rutetime eks 
mva 

1 Trondheim - Vanvikan  

 
 
 3.c.2 Trondheim - Kristiansund: 

Fartøy nr Navn Pris pr Rutetime eks 
mva 

1 Trondheim - Kristiansund  

2 Trondheim - Kristiansund  

3 Trondheim – Brekstad, pendler rute og 
Sularuten (Sommer rute) 
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4 Drivoljeforbruk 
 
4.a Dyrøy – Mausund – Sula – Øyrekken: 

Fartøy nr Navn Drivoljeforbruk pr år 

1 Dyrøy – Øyrekken, Kombibåt  

2 Dyrøy – Mausund – Sula, Bilferge  

 
4.b  Bygderute i Osen: 

Fartøy nr Navn Drivoljeforbruk pr år 

1 Bygderuta i Osen  

 
4.c  Fylkeskryssende ruter: 
 
 4.c.1 Trondheim – Vanvikan: 

Fartøy nr Navn Drivoljeforbruk pr år 

1 Trondheim - Vanvikan  

 
 
 4.c.2 Trondheim – Kristiansund: 

Fartøy nr Navn Drivoljeforbruk pr år 

1 Trondheim - Kristiansund  

2 Trondheim - Kristiansund  

3 Trondheim – Brekstad, pendler rute og 
Sularuten (Sommer rute) 

 

 
 4.c.3 Utvidet rutetilbud: 

Fartøy nr Navn Drivoljeforbruk pr år 

3 Trondheim – Brekstad – Hitra  

 
 
 
 

Det vises til Prosedyrereglene pkt 6.5 hvor det er angitt at oppgitt drivstoff forbruk inngår i 
kontrakten og vil være grunnlag for eventuelle reguleringer av offentlige avgifter og pålegg. Jfr. 
Del C Godtgjørelse pkt. 5.2. Drivstofforbruk vil for øvrig inngå i evalueringen av kvalitet, jfr. 
Prosedyrereglene pkt.7 i ”prosedyrereglene”.  
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B Parallelle tilbud X 

 
1 Dette parallelle tilbudet gjelder: 

 [Ruteområde] 
 
 
2 Godtgjørelse Fartøy/Rute 
 

Tilbud pr Fartøy/Rute: 
 

Fartøy nr Navn Godtgjørelse pr år eks 
mva 

1   

2   

3   

 
   
3 Enhetspriser for endring i Ruteproduksjonen - økning 
 

Fartøy nr Navn Pris pr Rutetime eks mva 

1   

2   

3   

 
 
4 Enhetspriser for endring i Ruteproduksjonen – reduksjon 
 

Fartøy nr Navn Pris pr Rutetime eks 
mva 

1   

2   

3   

 
 
5 Drivoljeforbruk 
 

Fartøy nr Navn Drivoljeforbruk 
pr år 

1   

2   

   

 
Det vises til Prosedyrereglene pkt 6.5 hvor det er angitt at oppgitt drivstoff forbruk inngår i 
kontrakten og vil være grunnlag for eventuelle reguleringer av offentlige avgifter og pålegg. Jfr. 
Del C Godtgjørelse pkt. 5.2. Drivstofforbruk vil for øvrig inngå i evalueringen av kvalitet, jfr. 
Prosedyrereglene pkt.7 i ”prosedyrereglene”. 
 

6  Eventuelle øvrige økonomiske konsekvenser 
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1. PROSJEKTPLAN 

[Her skal det ved kontraktssammenstilling legges Operatørs prosjektplan til og med 1. 
driftspår. 
 
For øvrig vises til Prosedyreregler pkt 6.7]  
 

2. FREMDRIFTSPLAN 

[Her skal det ved kontraktssammenstilling legges Operatørs fremdriftsplan for fasen fra 
kontraktsignering og frem til oppstart av rutekjøringen. 
 
For øvrig vises til Prosedyreregler pkt 6.7]  
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1. ADRESSER OG KONTAKTPERSONER 

1.1. Oppdragsgivers adresse 

AtB AS 
Postboks 4308 
7417 Trondheim 
 
Telefon:  02820 
Telefaks:  
 
Kontaktperson: 
Kjell Utvaag 
Mobil:   918 30 852 
e-post:   kjell.wilhelm.utvaag@atb.no  
 

1.2. Utøvers adresse og kontaktperson 

[utfylles ved kontraktssignering] 
 

2. KORRESPONDANSE 

Alle henvendelser som berører kontrakten skal fremmes skriftlig. Hvis ikke annet er avtalt, skal 
en slik henvendelse besvares innen 10 arbeidsdager til kontaktperson oppført i kontrakten. 
 
Alle brev skal ha følgende referanse: 
 
Fra Oppdragsgiver til Utøver: 12/xxxxx 
Fra Utøver til Oppdragsgiver: 12/xxxxx 
 

3. KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID 

Det skal minst en gang i året avholdes evalueringsmøte om erfaringer ved bruk av kontrakten. 
Det skal da foretas en gjennomgang av aktuelle problemstillinger, leveringspresisjon og 
kvalitet på leveransen samt eventuelle forslag til ruteendringer. 
 
Utøver skal informere Oppdragsgiver dersom de – i forbindelse med egen produksjon eller i 
kommunikasjon med underleverandører – frembringer informasjon som kan forbedre 
enkeltdeler eller leveransen som helhet. 
 
Utover de spesielle kontraktsbestemmelser om underretning partene imellom, gjelder en 
generell gjensidig informasjonsplikt om forhold som kan ha betydning for en effektiv 
gjennomføring av kontrakten eller gi muligheter for kvalitetsheving for minst en av partene. 
 

4. MØTER  

Det skal utarbeides møtereferat fra møtene mellom partene.  
Oppdragsgiver er ansvarlig for utarbeidelse av møtereferatene. 
 
Eventuelle kommentarer til møtereferat skal gis skriftlig og så raskt som mulig. Har 
oppdragsgiver ikke mottatt tilbakemelding innen 5 arbeidsdager anses møtereferatet som 
godkjent. 
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4.1. Prosjektfasen - frem til oppstart av rutekjøringen  

Det skal holdes et oppstartsmøte så raskt som mulig etter kontraktsinngåelse for å sikre at 
begge parter har samme forståelse av innholdet i kontrakten. 
 
Møtene skal avholdes etter behov eller minst annenhver uke. 
 
Utøver skal på disse møtene rapportere fremdrift iht fremdrifts-/milepælsplan angitt i Del D. 
 
Følgende agenda skal normalt gjennomgås: 
 
1 Godkjenning av referat fra forrige møte 
2 Aksjoner i forhold til forrige møte 
3 Statusrapportering iht fremdriftsplan 
4 Kontraktsforhold 
5 Tekniske-/leveransemessige forhold 
6 Eventuelt 
7 Neste møte 

  

4.2. Driftsfasen – etter oppstart av rutekjøringen 

Det skal i driftsfasen holdes jevnlige statusmøter mellom partene for oppfølging og 
kvalitetssikring av leveransen/kontrakten. Møtene skal avholdes etter behov eller minst 4 
ganger pr. år. 
 
Følgende agenda skal normalt gjennomgås: 
 
1 Godkjenning av referat fra forrige møte 
2 Aksjoner i forhold til forrige møte 
3 Statusrapporter 
4 Kontraktsforhold 
5 Tekniske- /leveransemessige forhold 
6 Eventuelt 
7 Neste møte 

 

5. ENDRINGSORDRESKJEMA 

Se vedlagte skjema Endringsordre båt. 

 

6. FAKTURAADRESSE 

Utøver skal sende månedlig faktura til følgende adresse: 
 
AtB AS 
Fakturamottak 
Postboks 4308, Sluppen 
7417 Trondheim 
 
og skal være tydelig merket ”Rutetransport Sjø 2014” samt være påført kontraktsnummer 
12/00042. og Ressurs Nr.: 70020 
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1. MAL BANKGARANTI 

 
 
  

 
 
 

GARANTI 
 
 
 
Undertegnede ....................................................................................................................... 
 
stiller seg herved som påkravsgarantist for regning av oppdragsgiveren 
 
....................................................................................................(heretter "Garantidebitor").. 
 
like ovenfor garantikreditor AtB AS, for et beløp inntil NOK xxxx ,- som sikkerhet for riktig 
oppfyllelse av Kontrakt …………11/00018…………… datert XX.XX.2011. 
 
Ved mislighold av Garantidebitors forpliktelser overfor AtB AS, forplikter undertegnede seg på 
første anmodning fra Atb AS, uten forutgående bemyndigelse fra Garantidebitor, å utbetale 
hele eller deler av garantibeløpet til AtB AS.  
 
Krav om utbetaling skal fremsettes skriftlig og angi årsaken til misligholdet. Garantist skal 
utbetale beløpet uten noen egen vurdering av om mislighold foreligger, og uavhengig av 
innsigelser fra garantidebitor. 
  
Undertegnedes ansvar består fullt ut inntil alle Garantidebitors forpliktelser ovenfor AtB AS er 
innfridd. Garantien løper frem til 90 kalenderdager etter kontrakt er avsluttet. 
 
Så snart vårt ansvar i følge garantien er opphørt, bes garantidokumentene returnert til oss. 
 
 

............................................................. 
(sted/dato) 

 
                                    
                                              ............................................................ 

(sign./navnstempel) 
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2. MAL MORFIRMA GARANTI  

  

 

 

 

 
Garanti fra morselskap 
 
 
[Selskapets navn] ………………………….. 
 
garanterer herved overfor AtB AS for  
 
[Tilbyders navn]’ riktige oppfyllelse av sine forpliktelser under men ikke utover kontrakt av 
dd.mm.åååå, Rutetransport, Frøya - Øyrekken med endringer og tillegg som skriftlig avtalt mellom 
de kontraherende parter. 
 
Eventuelle tvister vedrørende denne garanti behandles som foreskrevet i kontrakten. 
 
[Sted], dd.mm.åååå  
 
 
(Sign) 
Navn 
Stilling 
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1. UTØVERS SPESIFIKASJON 

Ved kontraktssammenstilling skal Utøvers tilbud legges inn her. 

 

 
 

 



Vedlegg 1: ENDRINGSORDRE (EO)

Kontrakt vedrørende:

Rutetransport - Sjø 2014

EO nr:

Gjelder Rute nr: Tittel/Rutenavn:

Beskrivelse av krav om endring:

Beskrivelse av krav om endring:

Konsekvens:

Andre endringer:

Utøvers navn

Forfattet av:

Dato for iverksettelse av endring:

Endring i ruteproduksjonen:

XXXXXXXXXXXX

Kontrakt nr:  12/00042

Dato:

XX.XX.201X

Oppdragsgiver:

AtB AS

Utøver:

Konsekvens:

xx.xx.200y
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Vedlegg 1: ENDRINGSORDRE (EO)

Vedlegg til EO: 1

2

X

Dato / sign.

Godkjent Oppdragsgiver:

[f.eks ny rutetabell, øvrige spesifikasjoner o.l.]
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KONTRAKT 
nr 12/00042 

 
RUTETRANSPORT  

Sjø 2014 

 
mellom 

 
AtB A/S 

(heretter kalt Oppdragsgiver) 
Organisasjonsnr.: 994686011 

 
og 

 
 

 (heretter kalt Utøver) 
Organisasjonsnr.: XXXXXXXXX 

 
 
 
 
 

Kontrakten består av dette kontraktsformular samt følgende dokument; 
  

Del A Generelle kontraktsvilkår 
Del B Leveransebeskrivelse m/vedlegg 
Del C Godtgjørelse 
Del D Prosjektplan 
Del E Administrasjonsbestemmelser 
Del F Standard formular for garanti 
Del G Utøvers spesifikasjon 

 
 
Kontrakten er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av partene beholder et eksemplar hver. 
 
 
 
Sted/Dato:_______________   Sted/Dato:_________________ 
 
 
For Oppdragsgiver    For Operatør 
 
 
_______________________   __________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Styreformann     Styreformann  
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1. FORMÅL OG INNHOLD           

1.1. Om oppdragsgiver  

AtB AS har ansvar for planlegging, koordinering og markedsføring av rutegående 
kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag. Selskapet er 100 % eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune. I 
tillegg til ordinær rutekjøring har Oppdragsgiver ansvaret for skolekjøring i Sør-Trøndelag 
fylke. Tilskudd til driften av AtB AS ytes av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Oppdragsgiveren 
er ikke selv et operatørselskap, men skal kjøpe transporttjenester av flere buss- og 
båtselskaper som utfører den daglige driften. 
 
Når det gjelder Pakke 3 Fylkeskryssende ruter, er konkurransen et innkjøpssamarbeid mellom 
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det tas forbehold om 
eventuelle organisasjonsmessige forandringer på oppdragsgiversiden uten at dette påvirker 
kontrakten og/eller kontraktsforpliktelsene. 
 
Ansvaret for å gjennomføre konkurransen, samt oppfølgingen av kontrakten, besørges av AtB. 
 
AtB AS vil være kontraktspart for den/de tilbyder(e) som tildeles kontrakt.  
 
Billettpriser/takster fastsettes av de berørte fylkeskommuner. 
 
For ytterligere informasjon om oppdragsgiver, vises det til Oppdragsgivers hjemmesider 
www.atb.no 

 
 

1.2. Om anskaffelsen 

Konkurransen er inndelt i 3 separate pakker, som omfatter følgende båtruter: 
 

➢ Pakke 1: Dyrøy – Mausundvær – Sula – Øyrekken  
➢ Pakke 2: Bygderuten i Osen 
➢ Pakke 3: Fylkeskryssende ruter 

o Trondheim – Vanvikan  
o Trondheim – Kristiansund med utvidet rutetilbud Trondheim – Brekstad – Hitra 

og sommerrute Trondheim – Sula - Hitra 
 
Oppdraget reguleres av vedlagte kontraktsbestemmelser, jfr del A Generelle kontraktsvilkår, 
og er basert på en bruttokontrakt.  Kontrakten gjelder fra signering og frem til og med 
31.12.2021. Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten med inntil to år (1 
+1 år) frem til og med 31.12.2023. 

 
Omfanget av og krav til Leveransen er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget del B. 
 
Operatør utfører Oppdraget på AtBs legalløyve (løyvefritak for administrasjons-selskaper), og 
det skjer ingen overføring av løyve fra AtB til operatør. 
 

1.3. Generell informasjon om rutene 

Tilbyder bærer selv ansvaret for å finne og/eller kontrollere seilingsdistanser ut fra egne 
vurderinger av seilingsled og fartøy. Det samme gjelder kaier og kaiforhold samt eierforhold til 
disse.  
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1.3.1. Pakke 1: Dyrøy – Mausundvær – Sula – Øyrekken 

Dyrøy – Mausundvær - Sula 
 Består av totalt 3 øyer vest av Frøya. Trafikkstrømmene går både mellom øyene samt 
 til/fra Dyrøy. Det er mange hytter og fritidseiendommer på disse øyene. Skolesenteret 
 ligger på Mausundvær. 

 
Øyrekken 

 Består av totalt 4 øyer nordvest av Frøya kommune. Her forgår det meste av 
 trafikkstrømmen til/fra Dyrøy. Om sommeren (mai – august) anløpes alle 4 øyene. 
 Resten av året anløpes kun Gjæsingen og Sørburøy. Det er en betydelig turisttrafikk 
 om sommeren.  

 
Generelt 

 På Dyrøy er det busskorrespondanse til/fra Sistranda som er kommunesenteret i 
 Frøya kommune. 

 

1.3.2.  Pakke 2: Bygderuten i Osen 

Ruteområdet ligger i den nordlige delen av Sør-Trøndelag med Sandviksberget som 
sentralt knutepunkt. Bygderuta dekker øyene Bessaker, Ramsøy, Hepsøy og 
Skjervøy i sør og Ramsøyaunet, Vingsand og Sætervik i nord. Ruten betjener for det 
meste faste beboende samt skoleskyss på disse anløpsstedene. Skolesenteret med 
barne- og ungdomsskole ligger på Strand. Det er også en skole i Sætervik. 

 
 På Sandviksberget er det busskorrespondanse til/fra Trondheim samt til/fra Namsos 
 og Steinkjer. 
 
 

1.3.3. Pakke 3: Fylkeskryssende ruter 

Trondheim – Vanvikan 
 Ruten går mellom Trondheim og Vanvikan i Leksvik kommune på Fosen halvøya. 
 Ruten er bindeleddet mellom Leksvik kommune og Trondheim. Det er en betydelig 
 pendler- og skoletrafikk (videregående skole) morgen og ettermiddag.  
 
 I Vanvikan er det busskorrespondanse til/fra Råkvåg og Leksvik. Kaien i Vanvikan og 
 Trondheim er flytekaier av nyere dato. Det er også etablert nytt parkeringsanlegg i 
 Vanvikan i umiddelbar nærhet av hurtigbåtkaien.  
 

Trondheim - Kristiansund 
Ruten består av gjennomgående ruter mellom Trondheim og Kristiansund,l ruter 
mellom Brekstad (Ørland kommune) på Fosen halvøya og Trondheim, samt ruter 
mellom Kristiansund og Edøya. Rutene betjener både interntrafikk og pendlertrafikk 
mellom Sandstad, Brekstad og Trondheim samt Edøy, Kjørsvikbugen og Kristiansund.  
 
Om sommeren, er det også en rute i helgene mellom Sula/Frøya og Trondheim som 
ivaretar pendlertrafikk og turist/fritidsreisende til/fra Hitra, Frøya, Sula og Øyrekken. 

 
På anløpsstedene er det en blanding av faste kaier og flytekaier. Kaiene i Trondheim, 
Lensvik, Hysnes og Brekstad, vil i løpet av kontraktsperioden bli oppgradert i forhold 
til baugtillegg og universell utforming.  
 
På Sandstad er det busskorrespondanse til/fra Hitra og Frøya. Det er også 
busskorrespondanse på Brekstad (Lokalbuss) samt i Kristiansund til/fra Ålesund og 
Molde. 
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1.4. Generelle trafikkopplysninger 

  
 

1.4.1. Statistikk Dyrøy – Mausundvær – Sula – Øyrekken  

  
      

   2009 2010 2011  

         
Sum kjøretøy  
pbe  15 640 14 745 13 447  

          
Sum passasjerer 
(pax)  56 073  56 573  54 705   

          
Godsinntekter 
NOK eks mva  826 000  1 034 000 845 000  
      
     

1.4.2. Statistikk Bygderuten i Osen 

 

   2009 2010 2011  
Sum passasjerer 
(pax)  13 095 13 634 12 612  
Godsinntekter 
NOK eks mva    45 000  85 000  46 000  

 
 

1.4.3. Statistikk Fylkeskryssende ruter 

Trondheim - Vanvikan 
 

   2009 2010 2011  
Sum passasjerer 
(pax)  166 688 169 361  167 514  
Godsinntekter 
NOK eks mva   12 000  11 000  20 000   

 
 

Trondheim – Kristiansund (Kystekspressen) 
Inkl. Trondheim – Brekstad,  Sularuten og Kr.sund - Edøy 

 

   2009 2010 2011  

Sum passasjerer  334 571  325 275  333 807   
Godsinntekter 
NOK eks mva   480 000  501 000  502 000  

 

1.5. Frakt av gods 

Det legges opp til at Tilbyder skal være ansvarlig for frakt av gods og inntektene for dette 
tilfaller Operatør.  
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1.6. Oppbygging av konkurransegrunnlaget 

 
Konkurransegrunnlaget består av følgende deler: 
 
Prosedyreregler (dette dokument) 
 
Prosedyrereglene skal gi tilbyder nødvendig informasjon og rettledning i tilbudsfasen. 
Prosedyrereglene inneholder alle viktige frister, milepæler og tilbudsbestemmelser som gjelder 
frem til kontraktsinngåelse. Prosedyrereglene er ikke en del av kontrakten.  
 
Kontrakt 
 
Dokumentene angir de vilkår som skal gjelde for leveransen og som skal regulere 
kontraktsforholdet mellom Oppdragsgiver og Operatør. Konkurransegrunnlaget består av 
følgende dokument som beskriver leveransen og vil inngå i kontrakten:  
 
Del A: Generelle kontraktsvilkår 
Del B:  Leveransebeskrivelse m/vedlegg 
Del C: Godtgjørelse 
Del D: Prosjektplan 
Del E: Administrasjonsbestemmelser 
Del F: Standard formular for garanti 
Del G: Tilbyders spesifikasjon og tilbud 
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2. REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN   

2.1. Anskaffelsesprosedyre 

 Konkurransen gjennomføres iht. Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 og 
forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402 (FOA). For denne anskaffelsen 
gjelder forskriftens del I og II. 
 
Valgt anskaffelsesprosedyre er ”konkurranse med forhandlinger”, jf. FOA § 5-1. Denne 
konkurranseformen innebærer at alle har adgang til å innlevere tilbud og at de innleverte tilbud 
skal være gjenstand for forhandlinger. 
 
I tilbudene skal det redegjøres både for tilbyderens kvalifikasjoner og for selve tilbudet, jf pkt. 3 
og 6 nedenfor.   
 
Dersom det blir inngitt flere enn tre tilbud, forbeholder Oppdragsgiver seg retten til å begrense 
antallet tilbydere som blir invitert til å delta i forhandlingene til tre. En slik begrensning i antallet 
deltakere vil skje med bakgrunn i tildelingskriteriene jf. pkt. 7. 
 
Forhandlingene vil bli gjennomført i henhold til FOA § 11-8.  

 
Når forhandlingene er avsluttet vil det bli gitt en siste frist for supplering eller endring av 
tilbudet. Oppdragsgiver vil deretter foreta den endelige evaluering av tilbudet og valg av 
kontraktspart.  
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3. KVALIFIKASJONSKRAV    

3.1. Minimumskrav attester 

Lovpålagte krav 
 

Det gjøres oppmerksom på at dokumentasjonskravene iht. lov om offentlige anskaffelser og 
lov om yrkestransport er til en viss grad like, men ikke fullt ut. For eksempel skal skatte- og 
merverdiattest fremlegges i henhold til begge lovverk, men etter lov om yrkestransport skal 
dokumentasjon ikke være eldre enn 3 måneder mot 6 måneder i forskrift om offentlige 
anskaffelser. 

 
Der dokumentasjonskrav fremkommer flere ganger er det ikke nødvendig å levere det aktuelle 
dokument i flere enn 1 eksemplar, men dette må da tilfredsstille det strengeste kravet.   

 
 

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved: 

Tilbyder må ha levert sine oppgaver og 
betalt skatt og arbeidsgiveravgift 

Tilbyder må ha levert sine oppgaver og 
betalt merverdiavgift 

• Skatteattest. Attesten skal ikke være 
eldre enn 6 måneder regnet fra 
tilbudsfristens utløp. Eventuelle 
restanser eller andre misligheter må 
begrunnes.  

• Merverdiattest. Attesten skal ikke være 
eldre enn 6 måneder regnet fra 
tilbudsfristens utløp. Eventuelle 
restanser eller andre misligheter må 
begrunnes.  

Utenlandske tilbydere 
Tilbyderen skal fremlegge attester utstedt av 
kompetent myndighet som bekrefter at 
tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med 
hensyn til betaling av skatter og avgifter i 
henhold til lovbestemmelsene i landet hvor 
tilbyderen er etablert. Attesten(e) skal ikke 
være eldre enn 6 måneder regnet fra 
tilbudsfristens utløp. 

 
 

Tilbyder skal stå inne for at foretaket 
arbeider systematisk for å oppfylle 
kravene i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen og ved at de 
tilfredsstiller internkontrollforskriften. 
Tilbyder skal bekrefte at virksomheten 
er lovlig organisert iht. gjeldende 
skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det 
gjelder ansattes faglige og sosiale 
rettigheter, og skal akseptere at 
oppdragsgiver blir gitt rett til å 
gjennomgå og evaluere foretakets 
system for ivaretakelse av helse, miljø 
og sikkerhet.   

• Signert HMS egenerklæring, jfr. Del A – 
Generelle kontraktsvilkår, vedlegg 1. 
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3.2. Organisatorisk og juridisk stilling 

 

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved: 

Tilbydere skal være et lovlig etablert 
foretak 

• Firmaattest eller tilsvarende fra 
tilbyders hjemstat. 

 

3.3. Finansiell og økonomisk stilling 

 

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved: 

Tilbyders foretak skal ha økonomisk og 
finansiell kapasitet til å gjennomføre 
oppdraget.  

 

• Tilbyder skal ha bekreftelse fra bank 
eller kredittinstitusjon i Norge for at 
garanti vil bli stilt, i henhold til Del A 
Generelle kontraktsvilkår pkt. 17.  

 
 

3.4. Tekniske og faglige kvalifikasjonskrav  

 

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved: 

Tilbyder må fylle vilkårene for å bli 
tildelt løyve for utøvelse av 
persontransport i rute jfr. Lov om 
yrkestransport med motorvogn og 
fartøy av 21. juni 2002 nr 45. med 
tilhørende forskrifter.  
 
For utenlandske selskap vises det til 

yrkestransportforskrifta § 9. 

• Den dokumentasjon som kreves ved 
søknad om løyve, jfr. 
Yrkestransportforskriften av 26. mars nr. 
2003 nr. 401. 

o Firmaattest, ikke eldre enn 3 
måneder 

o Politiattest fra daglig leder, ikke 
eldre enn 3 måneder 

o Attest fra konkursregisteret, ikke 
eldre enn 3 måneder 

o Attest fra kommunekasserer og 
skatteetat, ikke eldre enn 3 
måneder jfr. krav 3.1  

 

Tilbyder skal ha et kvalitetssikrings-
system som er implementert og i drift. 

 

• Beskrivelse av foretakets 
kvalitetssikrings-styringssystem og 
tidspunkt for implementering. Legg ved 
kopi av eventuell sertifikater utstedt av 
kvalitetskontrollinstitusjon. 

Tilbyder skal ha et miljøstyringssystem 
som bidrar til å sikre at 
miljøbelastningen fra driften reduseres 
i størst mulig grad.  

• Utfylt og signert Egenerklæring om 
miljøforhold, se Del A – Generelle 
kontraktsvilkår, vedlegg 2. 

 

Tilbyder må ha erfaring fra tilsvarende 
oppdrag. 

• En oversikt over relevante oppdrag: 

➢ Kort beskrivelse av leveransen 
➢ Avtalens årlige verdi 
➢ Oppstart- og avslutningsdato 
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4. TILBUDSPROSESSEN        

4.1. Informasjon om konkurransen 

Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-basen ref:  259634 
Rutetransport, Sjø 2014, Dato 11. juni 2012. 
 
 

4.2. Svar på spørsmål og/eller supplering av konkurransegrunnlaget 

Dersom noe i konkurransegrunnlaget er uklart eller ufullstendig rettes spørsmål skriftlig til vår 
kontaktperson.  
 
AtB sin kontaktperson: 

 
Kjell W. Utvaag  
E-post: kollektiv@atb.no 
Telefon resepsjon: 02820 
Mobil: 918 30 852 
Telefaks: n/a 
  

 
Alle spørsmål som gir grunnlag for et svar som inneholder nye, endrede eller supplerende 
opplysninger vil bli distribuert til samtlige deltakere via www.doffin.no. 
 
Spørsmål som kommer inn i uke 27, 28 og 29 vil ikke bli besvart før i uke 30. 
 
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget, er satt til fredag 12. oktober 2012.  
 
Konkurransegrunnlaget vil bli oppdatert i forhold til referater og svar på innkomne spørsmål før 
kontraktsignering. 
 

4.3. Tilbudskonferanse 

Det vil bli avholdt tilbudskonferanse mandag 25. juni 2012, kl.12.00 i AtB sine lokaler i 
Kongensgt. 34 i Trondheim. Påmelding med navn på deltakere sendes vår kontaktperson på 
e-post senest fredag 22. juni 2012, kl 12:00.  
 
Tilbyderne oppfordres til å gjennomgå konkurransegrunnlaget nøye før tilbudskonferansen og 
melde eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget så snart som mulig og helst innen 
tilbudskonferansen. 

 
 

4.4. Levering av tilbudet 

Tilbudet skal leveres i forseglet emballasje og merkes:  
«Tilbud Rutetransport, Sjø 2014”– ref. 12/00042» 
 
Tilbudet skal leveres til AtB: 

 
Besøksadresse: Kongensgt. 34, 7012 Trondheim 
  
  
Postadresse: Postboks 4308, 7417 Trondheim 
  
Tlf AtB: 02820 
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4.5. Tilbudsfrist 

Frist for innlevering av tilbud er fredag 19. oktober 2012, kl 12:00. 
 
Tilbyder har selv ansvaret for at tilbudet er levert innen fristen. For sent innkomne tilbud vil bli 
avvist. Elektronisk oversending aksepteres ikke. 
 

4.6. Tilbudsåpning  

Tilbudene åpnes etter tilbudsfristens utløp. Tilbyderne har ikke anledning til å være tilstede 
under tilbudsåpningen. 
 

4.7. Behandling av tilbud 

De tilbud som mottas innen tilbudsfristen registreres og på anmodning vil AtB levere ut 
bekreftelse på at tilbudet er mottatt.  
 
Tilbud som mottas etter tilbudsfristen er utløpt, vil bli avvist.  
 
Rettidige tilbud vil bli vurdert og evaluert av en tverrfaglig sammensatt gruppe. 

 

4.8. Kontraktstildeling og -inngåelse 

Alle tilbydere vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt.  
Det vil bli gitt en klagefrist på 10 kalenderdager.  
 
Bindende avtale er inngått først når Kontrakt er underskrevet av begge parter. 
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5. TILBUDSBETINGELSER        

5.1. Vedståelsesfrist 

Tilbyder skal vedstå seg tilbudet i 120 dager fra tilbudsfristens utløp. 
 

5.2. Vederlag 

Tilbyder har ikke krav på noen form for godtgjørelse for utarbeidelse, levering og oppfølging av 
tilbudet. Tilbudet vil ikke bli returnert. 
 

5.3. Forbehold  

Forbehold vil kunne lede til avvisning, jfr. FOA §§ 11-11 (1) bokstav d og 11-11 (2) bokstav b.  
 
Eventuelle forbehold skal gis eksplisitt og med referanse til aktuelt punkt i 
konkurransegrunnlaget.  
 
Dersom tilbyder tar forbehold på ett eller flere punkter, skal tilbyders endringsforslag til disse 
punktene angis. Se Vedlegg 1 Egenerklæring om avvik og forbehold. 
 

5.4. Tilbud på deler av Leveransen 

Konkurransen omfatter 3 separate Pakker, jfr. pkt. 1.2. Det er anledning til å gi tilbud på en 
eller flere Pakker. Det er ikke anledning til å gi deltilbud innenfor en pakke. 
 
Det er ikke tillatt å gi et samlet tilbud på to eller flere pakker, eller gi rabatter ved tilslag på flere 
pakker. 
 
Hver pakke blir evaluert for seg. 
 

5.5. Alternative tilbud 

Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. Det presiseres imidlertid at det er anledning til å 
gi flere parallelle tilbud, dvs tilbud som alle oppfyller samtlige minstekrav som er oppstilt i 
konkurransegrunnlaget. 
 

5.6. Virksomhetsoverdragelse 

  
I henhold til Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy § 8, kommer reglene om 
Virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kap. §§ 16-2 til 16-7 til anvendelse.  

 
Oppdragsgiver vil innhente opplysninger fra dagens operatører om ansattes lønn, pensjon, 
ansiennitet etc. for de ansatte som har sin hovedtilknytning til oppdraget. Denne 
informasjonen er ikke en del av kontrakten eller konkurransegrunnlaget, og videreformidles 
uten at Oppdragsgiver påtar seg noe ansvar for innholdet i opplysningene. Opplysningene vil i 
anonymisert form bli kunngjort på www.doffin.no. 
 
Oppdragsgiver er ikke part i forholdet mellom eksisterende operatør, ny operatør og deres 
ansatte. 
 
Se for øvrig Del A Generelle kontraktsvilkår pkt. 6.2. 
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6. TILBUDETS INNHOLD OG ORGANISERING     

6.1. Struktur 

Tilbyder skal i utarbeidelsen av sitt tilbud organisere innholdet etter følgende modell: 
 

1. Tilbudsbrev 
2. Kvalifikasjonskrav 
3. Beskrivelser knyttet til følgende dokument: 

a. Del A Generelle kontraktsvilkår 
b. Del B Leveransebeskrivelse m/vedlegg 
c. Del C Godtgjørelse 
d. Del D Fremdriftsplan 
e. Del E Administrasjonsbestemmelser 
f. Del F Standard formular for garanti 

 
Minimumsinformasjon som skal følge de enkelte delene er beskrevet nedenfor. 

 

6.2. Tilbudsbrev 

Det skal utarbeides et eget tilbudsbrev signert av bemyndiget person hos Tilbyder.  
Brevet skal som minimum angi følgende: 
 

➢ En entydig og presis beskrivelse av alle forbehold eller andre negative avvik i 
hovedtilbudet. Det er likevel tillatt å innta en slik beskrivelse andre steder i 
hovedtilbudet dersom tilbudsbrevet inneholder en presis og entydig henvisning til 
beskrivelsen.    

➢ Tilbyders kontaktperson 
➢ En angivelse av om tilbudet inneholder forretningshemmeligheter, jf. pkt 6.9. 

 

6.3. Kvalifikasjonskrav 

Denne delen av tilbudet skal inneholde den dokumentasjonen som er etterspurt i pkt 3. 
Dokumentene skal systematiseres etter inndelingen i pkt. 3.   
 

6.4. Del A Generelle kontraktsvilkår 

 Tilbyder skal bekrefte oppfyllelse av vilkår angitt i Del A Generelle kontraktsvilkår. 
 

6.5. Del B Leveransebeskrivelse m/vedlegg 

 Tilbyder skal bekrefte oppfyllelse av krav og betingelser angitt i Leveransebeskrivelsen 
m/vedlegg.  

 
Tilbyder skal i tillegg utarbeide og vedlegge følgende beskrivelser og dokumentasjon:  

   
➢ En beskrivelse av de fartøy som tilbys. Eventuelle kvalitets- og/eller 

funksjonalitetselementer utover krav og betingelser angitt i  
  Del B Leveransebeskrivelsen skal tydelig fremgå av tilbudsbeskrivelsen. 

 
➢ En utdypende beskrivelse for system for vedlikehold av fartøy. Denne beskrivelsen må 

minimum inneholde intervaller for preventivt vedlikehold, tilgang på reservedeler og 
informasjon om service- og vedlikeholdsavtaler. 

 
➢ General Arrangement (GA) tegninger av tilbudt fartøy. 

 
➢ En utdypende beskrivelse for opplegg ved forsinkelser og opplegg for reservemateriell. 

Denne skal inneholde rutiner ved uforutsette driftsforstyrrelser, alternativ transport av 
passasjerer og eventuelle samarbeidsavtaler for slik transport. Tilgang på reservemateriell 
og bemanning av disse samt responstid for dette må også gå frem av beskrivelsen. 
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➢ Rutetabell hvor forslag til utvidet rutetilbud fra Operatør fremkommer, jfr. Del B 

Leveransebeskrivelse pkt. 1.1. 
 

6.6. Del C Godtgjørelse 

Tilbyder skal bekrefte oppfyllelse av vilkår angitt i Del C - Godtgjørelse.  
 
Godtgjørelsen/priser skal angis på eget prisskjema, se Del C - Godtgjørelse vedlegg 1. 

 

6.7. Del D Prosjekt- og fremdriftsplan 

6.7.1. Generelt 

Tilbyder skal bekrefte at oppstart av rutekjøringen vil skje 1. januar 2014. 
 
For eventuelle tilbud som inneholder nye fartøy som ikke kan settes i drift fra og med 
oppstartsdato 1. januar 2014, må det skisseres hvordan en tenker seg driftsopplegget frem til 
nytt materiell blir satt i drift på permanent basis. 
 
Hvis dato for innsettelse av nytt materiell ikke blir overholdt, vil Operatør bli ilagt dagbøter i 
henhold til Del A Generelle kontraktsvilkår, pkt 19. 
 

6.7.2. Fremdriftsplan 

Tilbyder skal angi en fremdrifts- /milepælsplan gjeldende fra kontraktsignering og minimum 
frem til oppstart av Rutekjøringen. Dvs. at eventuelle viktige milepæler etter oppstart også skal 
være inkludert i planen. Dette kan f.eks. være innføring av nytt båtmateriell og lignende.  
 
Fremdriftsplanen skal angi hovedmilepæler og eventuelt spesifisere Oppdragsgivers ansvar 
for aktiviteter og/eller godkjenningsområder. 
 

6.7.3. Prosjektplan 

Tilbyder skal videre gi en kortfattet overordnet prosjektplan som beskriver tilbyders aktiviteter 
til og med første driftsår. Planen skal som minimum dekke følgende områder: 
 

➢ Overordnet beskrivelse av organiseringen av oppdraget 
➢ Anskaffelse av fartøyer 
➢ Rekruttering og opplæring av personell 
➢ Møter og videreopplæring 
➢ Avvikling av ferie og avspasering 

 

6.8. Del E Administrasjonsbestemmelser 

Tilbyder skal bekrefte oppfyllelse av vilkår angitt i Del E Administrasjonsbestemmelser.  
Tilbyder skal bekrefte oppfyllelse av vilkår angitt i Del F Standard formular for garanti.  
 

6.9. Utforming 

Tilbudet skal innbindes i brevordner med skilleark mellom hver del av besvarelsen. Tilbudet 
skal leveres i én original og to kopier. Sammen med tilbudet skal Tilbyder levere en 
CD/minnepinne som inneholder en kopi av tilbudet i pdf-format, kopi av tilbudet i elektronisk 
redigerbart format.  
 
AtB er underlagt Offentleglova med derav følgende innsynsrett i tilbud som AtB mottar. Innsyn 
i tilbud i denne konkurransen vil ikke bli gitt før valg av leverandør er gjort. Hvis tilbudet 
inneholder forretningshemmeligheter skal tilbyder også levere en komplett elektronisk versjon 
av tilbudet, hvor forretningshemmeligheter er sladdet (papirversjon av sladdet versjon er ikke 
nødvendig). Den sladdede versjonen av søknaden skal legges på egen mappe på ovennevnte 
CD/minnebrikke. AtB må uansett ta selvstendig stilling til om opplysningene er å betrakte som 
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unntatt offentlighet/forretningshemmeligheter. Ved tvilstilfeller vil dette bli tatt opp med den 
enkelte tilbyder.  
 
Tilbudet skal ikke inneholde brosjyrer eller annet kommersielt materiale dersom ikke dette har 
saklig sammenheng med svaret i tilbudet. 
 

6.10. Språk 

Tilbudet skal leveres på norsk. Vedlegg til tilbudet av teknisk karakter, teknisk dokumentasjon 
mv, kan være på norsk, engelsk, svensk eller dansk. Ved eventuell tildeling av kontrakt skal 
Tilbyder besørge all slik dokumentasjon oversatt til norsk i god tid før oppstart. 
 
Eventuell kommunikasjon under anskaffelsesprosedyren, herunder eventuelle forhandlinger, 
skal skje på norsk.  
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7. KRITERIER FOR TILDELING AV KONTRAKT    

7.1 Evaluering av tilbudene 

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert 
på følgende kriterier: 

• Kvalitet   25 % 

• Pris   50 % 

• Miljø  25 % 

 
Tilbyder kan velge å gi tilbud på 1, 2 eller 3 pakker, men tilbyder må inngi selvstendige 
enkeltvis tilbud for hver pakke.  Hver pakke blir evaluert individuelt. Det blir tildelt en kontrakt 
for hver pakke. Dvs. at det ikke er tillatt å gi såkalt “volumrabatt” dersom det oppnås kontrakt 
på to eller tre pakker 

 

Kvalitet 25 % 

I evalueringen av kvalitet inngår forhold: 
 
➢ Eventuelle kvalitets- og/eller funksjonalitetselementer utover krav og betingelser angitt i  

  Del B Leveransebeskrivelsen. 
 

➢ Tilbyders opplegg for vedlikehold av fartøy. 
 
➢ Funksjonalitet og planløsning på tilbudt fartøy. Dette vil bli vurdert i forhold til General 

Arrangement (GA) tegninger av tilbudt fartøy som skal være vedlagt tilbudet. 
 
➢ Tilbyders opplegg ved forsinkelser og opplegg for reservemateriell. 
 
➢ Tidspunkt for innsetting av tilbudt fartøy på permanent basis 
 
➢ Antall økte avganger (frekvensøkning) mellom Trondheim og Brekstad. 

 
I evalueringen vil kvalitet på fartøyene bli vurdert samlet pr. pakke. Hvis det tilbys brukt fartøy, 
har Oppdragsgiver rett til å foreta inspeksjon/besiktigelse av tilbudt fartøy, og legge vekt på 
denne i evalueringen.   
 
Pris 50 % 

Ved evaluering av pris, vil det til Godtgjørelsen pr år bli lagt til et beregnet beløp for hhv 
økning og reduksjon i ruteproduksjonen, som vist nedenfor. Ved beregning av dette kalkulerte 
beløpet, legges følgende forutsetninger til grunn:  
 
Ved pris for økning i ruteproduksjon/supplering: 
Tilbudt løsning med fartøy med passasjerkapasitet i henhold til Del B, Leveransebeskrivelse 
pkt. 3.9, legges 390 timer supplering til grunn. Med større passasjerkapasitet på tilbudt fartøy, 
trekkes fire timer fra i beregnet supplering pr pax. Med større PBE-kapasitet på tilbudt bilferge 
i Pakke 1, trekkes fire timer fra i beregnet supplering pr PBE. 
 
Ved pris for reduksjon i ruteproduksjon: 
Ved evalueringen legges det til grunn en redusert ruteproduksjon på 260 timer pr.år. Dette for 
å simulere effekten av rutereduksjon som følge av krav til innsparing i forbindelse med 
fylkeskommunens budsjettbehandling. 
 
I evalueringen av Pris, vil også pris på økt frekvens mellom Trondheim og Brekstad bli 
evaluert på den måten at pris på utvidet rutetilbud vil bli lagt til anbudsprisen pr.år.  
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Det er således anbudsprisen inkl. pris på utvidet rutetilbud  samt pris på økt- og redusert 
ruteproduksjon, som blir evaluert. 
 
I tillegg kommer eventuelle forbehold som har priskonsekvens.  
 
Miljø 25 % 
I evalueringen inngår drivoljeforbruk i ltr. pr. år samt eventuell overoppfyllelse av minstekrav 
om utslipp til luft i.h.t IMO Tier 2. 
 

7.2 Evalueringsmodell 

 I evalueringen vil det for hvert av de 3 kriteriene bli gitt karakter. I karaktersettingen blir det 
benyttet en karakterskala fra 1 - 10 poeng, der 10 er beste score. Poengsummen som blir gitt 
for hvert tildelingskriterium, blir basert på karakteren som gitt multiplisert med kriteriets vekt 
(prosent).  
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8. VEDLEGG           

Vedlegg 1: Egenerklæring om avvik og forbehold 
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Vedlegg 1 

Egenerklæring om avvik og forbehold 
 
SETT KUN ETT KRYSS 

 Vi har ingen avvik eller forbehold i tilbudet knyttet til verken 
konkurransegrunnlaget eller kontrakten. 

 Vi har følgende avvik eller Forbehold til konkurransegrunnlaget og kontrakten 
 
 

Referanse til aktuelt 
punkt i 
konkurransegrunnlag / 
kontrakt 

Innhold i avviket / 
forbeholdet 

Årsak til avviket / 
forbeholdet 

Konsekvenser for 
leveransen, pris, risiko, 
fremdrift m.m. 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
Sted og dato                                      Signatur og evt. stempel 
 
 

    

 
Navn  med  blokkbokstaver 

 



           
           
 
Vedlegg 4, Universell utforming. 

 
➢ Universell utforming:  
Universell utforming er design av produkter, omgivelser og tjenester på en slik måte at de kan brukes av 
alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming. 
    

  

Adgang til skipet: 

Fartøy skal være konstruert og utstyrt slik at rullestolbrukere og andre funksjonshemmede personer kan 
gå om bord og i land enkelt og trygt, enten uten assistansen, eller ved hjelpemidler som ramper, heis 
eller løfterampe. Maksimal stigning for rullestol ved normalvannstand bør ikke overstige 1:20, men 1:15 
kan aksepteres for korte landganger. Det skal være minst en adgang til skipet som er tilgjengelig for 
rullestolbruker og andre funksjonshemmede. Adgangen skal være uten trapper eller trinn og skal være 
merket med det internasjonale tilgjengelighetssymbolet for funksjonshemmede personer. Dersom det er 
flere adkomster skal de øvrige adkomstene og andre passende steder være merket med hvor den 
tilgjengelige adkomsten finnes. 
 
På grunn av mangel på flytekaier samt stor forskjell på flo og fjære, må utfordringene i forhold til ”Adgang 
til skipet”, løses i samarbeid med Oppdragsgiver. 

  

Tilgjengelighet om bord 

Generell tilgjengelighet og fargevalg 
Alle arealer definert som passasjerarealer skal være tilgjengelig for alle passasjerer. På fartøy med 
passasjerarealer i flere etasjer, er det nok at den ene er tilgjengelig for alle passasjerer. Det skal ikke 
forekomme uventede hindringer i form av forhøyninger eller innsnevringer uten at det finnes alternativ 
måte å nå arealet på. Alle passasjerarealer skal ha farger og lyssetting slik de forskjellige arealer 
fremtrer naturlig, klart og tydelig. Søyler, støttehåndtak og –rekker, samt utspring som kan innebære fare 
for sammenstøt eller annen utilsiktede hendelser, skal ha kontrasterende farger i forhold til bakgrunn og 
omgivelser.  
 
 
Dører 
Alle døråpninger til publikumsarealer må være brede nok for rullestol. De skal ha en lysåpning på minst 
80cm. Dørene bør ha automatisk åpning eller stå i åpen posisjon der dette ikke er i konflikt med 
sikkerhetsbestemmelser. Hindringer i passasjerarealer må unngås og dersom det er behov for ramper 
eller faste terskeleliminatorer skal disse være kontrastmerket. 
 
 
Trapper 
Trapper må ikke være bratte og skal være tette. Trappene skal være trygge i forhold til trappehøyde, -
dybde, farge, lys og friksjon. Trappenesen skal ha kontrasterende, lys farge (ca. 25 mm bred både 
vertikalt og horisontalt). Det skal være rekkverk på begge sider av trappen. Rekkverket skal være rundt 
med en diameter på 45-50 mm i et materiale som er lett å holde fast i og ha en kontrasterende farge. 
Rekkverket skal være 300 mm lenger enn trappen både i forkant og ende av trappen. Rekkverkets 
høyde skal være 850 mm over trinnene. Det skal være en avstand mellom skott og rekkverk på minst 45 
mm. Det skal være taktil merking både ved trappestart og trappeslutt.  
 
 
Seter 
For hver 100 passasjer skipet er sertifisert for skal minst en plass være reservert for rullestol slik at 
rullestolbrukeren kan reise sittende i rullestolen sammen med øvrige passasjerer. Det skal være mulig å 
feste rullestolen til dekk/skott. 
 
Minst 4 % av passasjersetene skal være tilrettelagt for funksjonshemmede personer. Dette betyr at det 
ved disse setene skal være tilstrekkelig plass til å kunne sitte med rette bein. Setene skal ha kraftige nok 



armlener til at funksjonshemmede personer ved å bruke disse, kan sette seg og reise seg selv. Dersom 
setene er del av en seterad, og armlenene kan være en hindring for funksjonshemmede personer, skal 
det være mulig å folde vekk dette. Armlenene skal ha kontrasterende farge. Setene beregnet for eldre og 
funksjonshemmede skal være i nærheten av evakueringsvei og toalett. 
 
Korridorer – ganger 
Om bord skal det være plass slik at eldre og funksjonshemmede kan bevege seg fritt, og være brede nok 
til at rullestol kan passere andre passasjerer. I korridorer og ganger skal det være håndrekke på begge 
sider. Håndrekken plasseres 90 cm over gulvet. Den skal ikke ha skarpe kanter og ha en diameter på 
3,5 – 5 cm. Håndrekkene skal ha kontrastfarge i forhold til bakgrunn og være utformet slik at de kan 
utstyres med taktil merking for synshemmede.  
 
Dekk og gulv 
Dekk og gulv skal være flate og ha sklisikker overflate. Dersom det er behov for trinn/forhøyninger, skal 
disse ikke overstige 2 cm. Ved større høydeforskjeller skal det installeres rampe og håndrekke. 
 
 
Toaletter 
Avhengig av skipets størrelse skal minst et av toalett være tilrettelagt for rullestolbrukere. Toalett kan 
plasseres separat fra de andre toalettene. Det foretrekkes imidlertid at et dame- og et herretoalett gjøres 
tilgjengelig ved at ordinere toalettrom gjøres større. Dersom tilgjengelig toalett ligger separat fra øvrige 
toaletter, skal det i dette området være skiltet hvor slikt toalettet finnes. Dørene til tilgjengelig toalett skal 
slå utover eller være skyvedør. Det skal også være mulig å åpne den i en nødssituasjon utenfra med 
spesialnøkkel selv om døren viser opptatt.  
Det skal være minst 110 cm fra fronten av toalettet til motsatt vegg eller installasjon, og minst 90 cm fri 
plass på minst den ene siden av toalettet. Toalettsetet skal være 45-48 cm over gulvet. Det skal være 
oppsvingbare støttehåndtak på begge sider av toalettet. Håndvasken skal plasseres slik at den kan 
rekkes fra toalettet og ikke høyere enn 80 cm over gulvet. Opphenget av vasken skal være så kraftig at 
det tåler å bli brukt som støtte. Speil plasseres i passende høyde der nederste kant ikke er høyere enn 
90 cm over gulvet. Det bør være mulig å sitte i rullestol ved vasken. Fri høyde under vasken skal derfor 
være 70 - 75 cm. Såpe, håndkle etc plasseres 90-100 cm over gulvet.  Det skal være utstyr for tilkalling 
av hjelp i en nødssituasjon i hvert toalettrom. 
 
 
Tilrettelegging for allergikere 
Alle møbler og kledning skal så langt som mulig være fremstilt av ikke-allergisk materiale. Reisende med 
pelsdyr henvises til eget, avgrenset område. Pelsdyr (bortsett fra førerhund) skal ikke ha adgang til 
passasjersalonger. 
 
 
Informasjon 
Viktig reiseinformasjon som for eksempel sikkerhetsinstruks, ankomstanrop o.l. som gis auditivt, skal 
også gis visuelt. Dersom det er en informasjons- eller billettskranke om bord skal deler av den ikke være 
høyere enn 90 cm. Det skal være installert skrankeslynge ved skranken.  
 
Plakater og annen informasjon for passasjerene skal være utformet slik at de er lette å lese og være 
plassert slik at de er lette å oppdage, fortrinnsvis ved ankomst om bord. Bokstavene skal være enkle å 
lese og store nok samt ha en kontrasterende farge i forhold til bakgrunn som gjør dem lette å lese. (f.eks. 
sort på hvitt eller gult på sort). Det skal ikke brukes komplementærfarger (f.eks. rødt på grønt). Plakater 
o.l. plasseres fortrinnsvis med senterhøyde ca. 155 cm over gulvet.  
 
Det skal være teleslynge i alle passasjerområder, og all høytalerinformasjon skal også gå gjennom 
teleslyngen. Informasjonen skal leses tydelig og det skal før informasjon gis signal og en liten pause slik 
at høreapparatbrukere får anledning til å sette høreapparat i riktig posisjon. 
 
Sikkerhetsinformasjon, anløpsinformasjon og annet viktig informasjon skal også gis visuelt, f.eks. via 
monitorer.  
 
 
Service 
Dersom det er kiosk om bord skal deler av den ikke være høyere enn 90 cm. Det skal være mulig for 
eldre og funksjonshemmede å få maten/kaffen brakt til seteplassen. 
 
Det skal tas hensyn til alle kjente sikkerhetskrav fra sjøfartsdirektoratet og/eller Den norske Skipskontroll 
herunder alle kjente EU-direktiv som gjelder eller kommer til å gjelde for angjeldende fartsområde. Krav 
om er kjent ved tilbudsinnlevering og som blir gjort gjeldende i kontraktperioden, er utøvers risiko og 
ansvar i hele kontraktsperioden. 
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Vedlegg 5 
Kontrakt nr. 12/00042 

 
 
 

Kontrakt vedrørende: Oppdragsgiver: Utøver: Kontrakt nr: 
Rutetransport Sjø 2014 
Pakke X:  

 

AtB AS  12/00042 

 

1 Generelt 
Månedsrapporten sendes innen den 15. i påfølgende måned.  
Månedsrapporten sendes pr e-post til: 
 
kjell.wilhelm.utvaag@atb.no 
 

2 Gjeldende måned 
Månedsrapporten gjelder for __________ 20XX. 
 

3 Generell status 
Generell status for måneden og eventuell spesifikke forhold/hendelser som bør rapporteres 
(og som ikke blir dekket av punkt nedenfor): 
 

− xx 
 

4 Billettinntekter og passasjerstatistikk 
 

Billettinntekter – Navn på rute: NOK 

  

  

 
Nærmere spesifisering av billettinntekter for den enkelte rute fremgår av vedlagt rapport. På 
vedlagte rapport skal det fremgå avstemming av innkjørte vs innbetalte billettinntekter, 
innbetalt kontant, og korrigeringer av billettinntekter satt inn på Oppdragsgivers konto.  
 

Antall passasjerer – Navn på rute:: Ant. pax 

  

  

 
Eventuelle kommentarer knyttet til den enkelte rute:  

− xx 
 
Spesifisering av eventuelle gjenstående passasjerer på en eller flere av rutene: 

− xx 
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5 Kvalitet 

5.1 Innstilte avganger ref. Del A – Generelle kontraktsvilkår pkt. 20 

Antall innstilte avganger: Gjelder rute nr: 

  

 
Kommentarer: 

− xx 
 

5.2 Forsinkelser ref. Del A – Generelle kontraktsvilkår pkt. 21 

Antall forsinkelser utover 15 minutter: Gjelder rute nr: 

  

 
Kommentarer: 

− xx 
 

5.3 Øvrige kvalitetsforhold ref. Del A – Generelle kontraktsvilkår pkt. 21 

Kommentarer for øvrige kvalitetsforhold relatert til en eller flere av rutene: 

− xx 
 

6 Korrespondanser 
Registrering, og spesifisering av årsak (hvis mulig) av eventuell manglende korrespondanse 
med buss/båt relatert følgende steder: 
 
Sted    Årsak 
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BILLETTPRINTER 
 
Printer fungerer ikke: 

1. Printer er “død” 
a. Sjekk strømkabel 
b. Sjekk om sikringer er OK 

 
2. Får ikke skrevet ut billetter/kvitteringer 

a. Sjekk papir-rull 
b. Sjekk printerkabel på printeren 
c. Sjekk printerkabel på billettmaskinen 
d. Sjekk tannhjul i printeren 

 
3. Ulyd fra printeren 

a. Sjekk papir-rull 
b. Sjekk tannhjul i printeren 

 
 
Alle feil og mangler meldes på e-post til drift@atb.no uten opphold. 
 
 
Hvis billettmaskin eller billettprinter ikke fungerer, kan turen kjøres til 
endeholdeplass før det skiftes buss, hvis ikke annet er avtalt med AtB. 
 
Ved mindre feil, (validatorfeil, løse fester o.l.) kan bussen benyttes ut 
dagen, men feilen skal varsles uten opphold. 
 
Feil på printer skal søkes reparert omgående av AtB. 
 
AtB’s ansvar: 

• Respondere på meldinger om feil med billettutstyret og utrede feil 
innen 1 – en – dag 

• Sørge for at byttemateriell/reservemateriell er tilgjengelig 

• Service og vedlikeholdsavtale med Fara 
 
 
 
 

Vedlegg 6 – Anbud Sjø 2014 
 
Ansvarsavklaring mellom AtB og Operatører på kontrakt 
 

1. linjes vedlikehold av Billettutstyr 
 

og feilsøkingsprosedyrer
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Operatørenes ansvar når det gjelder 1. linjes vedlikehold av billettutstyr 
 

• Tørke støv av skjerm, validator og printer 

• Sjekke billettutstyret for skader 

• Sjekke kabler og ledninger for brekkasjer og ytre skader 

• Sjekke at kabler og ledninger ikke ligger i klem 

• Tørke av skjerm på billettmaskin og validator med  
   isopropanol 1 gang pr. uke 

• Støvsuge dokkingstasjon inkl. kontakter og vifte, 1 gang pr. uke 

• Sjekke at kabler er festet til dokkingstasjon, validatorer og printer 
 
Operatøren er i henhold til avtale, forpliktet til å drive feilsøking i inntil 60 
minutter før AtB overtar ansvaret. 
 
Operatøren skal minimum sørge for at følgende sjekkpunkter er utført før 
bussen gjøres tilgjengelig for AtB: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILLETTMASKIN 
 
Maskin fungerer ikke: 

1. Lysdiodene på maskinen lyser ikke 
a. Sjekk om maskinen er festet i dokkingstasjonen 
b. Sjekk strømkabler 
c. Sjekk om sikringer er OK 

 
2. Lysdiodene lyser, men maskinen starter ikke 

a. Ta maskinen ut av dokkingstasjonen og vent i 3 min. 
b. Sett maskinen i dokkingstasjonen og prøv igjen 

 
3. Maskinen starter, men kommer ikke til innloggingsbilde 

a. Ta maskinen ut av dokkingstasjonen og vent i 3 min. 
b. Sett maskinen i dokking stasjonen og prøv igjen 

 
4. Maskinen starter, men finner ingen Vognløp/Turer 

a. Sjekk om GPS virker 
b. Logg av- og på og prøv igjen 
c. Prøv “Utgåtte turer” 

 
VALIDATOR 
 
Validator fungerer ikke: 

1. Validator er “død” 
a. Om USB-kabel er koblet til Validator 
b. Sjekk om alle Validatorene er “død” 
c. Sjekk om USB-kablene er koblet til billettmaskin 
d. Sjekk Validator for skader 
e. Restart maskinen 

 
2. Innloggingsvalidator er “død” 

a. Om USB-kabel er koblet til Validator 
b. Sjekk om USB-kablene er koblet til billettmaskin 
c. Prøv å bytte om USB-kablene på maskinen (sette en annen 

Validator som innloggingsvalidator (Validator nr. 1)) 
d. Restart maskinen 
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15.09.2020

Nytt hurtigbåttilbud fra 2024
Diskusjonsgrunnlag til dialogmøter med Ørland, Orkland, Hitra, Frøya og Heim
kommune

Dette dokumentet omfatter følgende ruter:

• 800 Kystekspressen Kristiansund –Hitra –Brekstad –Trondheim
• 805 Trondheim Brekstad
• 820 Hurtigbåt Øyrekken
• 825 Ferje Øyrekken

Rute 800 og 805
Rute 800 knytter Nordmøre og Hitra/Frøya sammen med Brekstad og Trondheim. Mellom Brekstad
og Trondheim danner rute 800 et nettverk for pendling sammen med rute 805 der Hasselvika og
Lensvika trafikkerespå enkelte avganger. Rute 800 betjenes avsøsterskipene MS Tyrhaug og MS
Terningen. Fartøyene tar 275 personer og er bygget av Brødrene Aa i Hyen i 2014. Det er begrenset
plass om bord til å ta med større gods, kajakk, sykkeltilhengere o.l.

Rute 805 trafikkerer strekningen Trondheim –Brekstad og betjenes av MS Trondheimsfjord I. Enkelte
avganger betjenes av MS Ladejarl for å gi bedre kapasitet.

Bruk av dagens tilbud
Tabellen under viser antall reisende fra sone til sone for rute 800 i 2019. Den største trafikken er
mellom Brekstad og Trondheim,deretter Sandstad og Trondheim.

Tabellen under viser antall reisende fra sone til sone for rute 805 i 2019.
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Brekstad
Hovedtyngden av reisene for rute 800 og 805 er på strekningen Brekstad –Trondheim. Det er trafikk i
begge retninger morgen og ettermiddag. Flere av de ansatte på kampflybasen har valgt å bosette seg
i Trondheim og Trondheim huser noen av de største arbeidsplassene i distriktet, deriblant St. Olavs
hospital.

Brekstad har i dag 8 avganger til og fra Trondheim på hverdager, 4 avganger til og fra Trondheim
lørdager og 3 avganger til Trondheim og 4 avganger fra Trondheim søndager.

Hasselvika og Lensvik
Hasselvika har i dag 5 avganger til Trondheim og 4 avganger i retning fra Trondheim på hverdager.
Lørdag er det kun en avgang til Trondheim, mens for søndag er tilbudet 1 avgang t/r. Fra Hasselvika
er det mulig å pendle til Trondheim og til Brekstad.

Lensvik har i dag 3 avganger til Trondheim og 4 avganger fra Trondheim på hverdager. Lørdager og
søndager har 1 avgang t/r. Fra Lensvik derimot er avgangen rettet mot pendlere i retning Trondheim,
mens pendlere til Brekstad kan benytte ferja Brekstad –Valset med tilhørende korresponderende
busser.

Sandstad
Reisene til og fra Sandstad bærer større preg av møtevirksomhet og fritid. Det er i dag 3 avganger t/r
Trondheim-Sandstad på hverdager. Lørdager er det 1 avgang t/r og søndager er det 2 avganger t/r.
På hverdager er første mulige ankomst med hurtigbåt til Trondheim kl. 11:25, mens det for lørdag er
kl. 16:20. Det er pr i dag ingen mulighet for å reise til og fra Trondheim samme dag med rute 800 på
lørdager.

Kristiansund
Mot Kristiansund har Kjørsvikbugen svært begrenset trafikk, det til tross for tilknytningen til
Tjeldbergodden med tilhørende arbeidsplasser. Edøy har pendlertrafikk til Kristiansund, mens
Ringholmen kun er et bestillingsanløp som primært benyttes av besøkende til restaurant og
konferansehotell som er lokalisert i nær tilknytning. Fra Kristiansund er det mulig med videre reiser
med buss til Molde og Ålesund, i tillegg til flyforbindelser.
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Erfaringer og kjente utfordringer:

• Det har vært en utfordring med pendlertrafikken mellom Brekstad og Trondheim på
torsdager og fredager. Kapasitetsutfordringene har vært løst med bruk av MS Ladejarl. De
siste årene har trafikken likevel avtatt, og Ladejarl kjøres nå kun ettermiddagstid på fredager.

• Ørland kommune ønsker at avgang kl. 08:10 fra Trondheim skal ankomme Brekstad før kl.
09:00 og ikke 09:10 som i dag.

• Hitra/Frøya har meldt behov om en tidligere avgang slik at man kan delta på heldagsmøter
uten overnatting. Bedre tilpasning til flyet fra Ørlandet Lufthavn til Gardermoen er også
kjent.

• Indre Fosen og Orkdal kommune ønsker forsterket tilbud til og fra Hasselvika og Lensvik,
spesielt i forbindelse med helgetrafikken.

Fylkeskommunen har bedt AtB utrede følgende konsepter for det kommende anbudet

Konsept A:
Beholde dagens rutestruktur illustrert under.

Konsept B:
Båt 1: Trondheim –Sandstad (Lensvik, Hasselvika og Brekstad)
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Båt 2: Sandstad –Kristiansund (Kjørsvikbugen, Edøy, Ringholmen)
Ev. båt 3: Pendlerbåt Sistranda –Sandstad

I konsept B deles dagens rutestruktur opp slik at rute Sandstad –Trondheim og Sandstad –
Kristiansund korresponderer på Sandstad. I tillegg kan det vurderes et pendlertilbud mellom
Sistranda –Sandstad som korresponderer på Sandstad og varianter innenfor dette.

Konsept C:
Båt 1: Trondheim –Brekstad (Lensvik og Hasselvika)
Ev. båt 2: Pendlerbåt Sistranda/Fillan –Sistranda –Brekstad
Styrking av busstilbud Trondheim - Kristiansund og Trondheim –Frøya

I konsept C tas det utgangspunkt i bruk av en båt mellom Brekstad –Trondheim. I tillegg kan det
vurderes et pendlertilbud mellom Sistranda –Sandstad - Brekstad. Konseptet innebærer avvikling av
fylkeskryssende hurtigbåt mellom Sandstad og Kristiansund. Tilbudet ivaretas gjennom et styrket
busstilbud Kristiansund –Trondheim.
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Rute 820 og 825
Rute 820 betjenes av MS Vetlefjord, som er en bilførende hurtigbåtbygget av Oma Baatbyggeri på
Stord i 2002. MS Vetlefjord tar 6 biler og 70 passasjerer og betjener både Sør –Væran (Mausundvær,
Bogøyvær og Sula) og Nord -Væran (Gjæsingen, Sørburøy, Sauøy og Halten).

Rute 825 betjenes av MF Frøyaferja. MF Frøyaferga tar 15 biler,97 passasjerer og trafikkerer kun Sør
-Væran. Befolkningssentrene er Mausundvær og Sula, og det er også disse øyene som har biler.

Frøya kommune forventes å oppleve en befolkningsvekst i kommende år. Fra 2018 til 2035 forventes
folketallet å øke fra 4962 til 5600 innbyggere, noe som gir kommunen en befolkningsvekst på 13 %
(SSB Tabell 11668).

Øyrekka har i dag 370 fastboende. Flest fastboende er det på Mausundvær og Sula med henholdsvis
ca. 250 og 50 fastboende. Sørburøy har ca. 40 fastboende, Bogøyvær ca. 15 og Gjæslingan med ca. 10
fastboende. Sauøy har bosetning deler av året. Halten er en ubebodd øy med museumsdrift i
sommersesongen.

Trafikken i Øyrekken er sammensatt og dekker mange ulike behov. Behovet varier i stor grad
avhengig av sesong. På vinteren er det primært fastboende som benytter tilbudet, men fra påsken og
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utover sommeren strømmer hyttefolk og turister, både dagsturister og overnattende, til øyene, noe
som skaper et veldig press på dagens kapasitet. Fra august og ut september er det i tillegg
krabbesesong med dertil mye transport. På grunn av denne variasjonen har rutene i utgangspunktet
to ruteendringer per år. 1.april og 1. oktober. På grunn av de ulike reisendes forskjellige behov har
rute 820 en egen rute som kjører kun i juni, juli og august, der Halten og Sauøy betjenes.

Strekningen Dyrøy –Sør-Væran
«Sør Væran» har skolen på Mausund og det er i dag skoleskyss mellom Bogøy og Mausund. Dagens
rutetilbud mellom fastlandet og «Sør-Væran» er planlagt i forhold til skole- og arbeidspendling samt
helse- og næringstrafikk og kommunale tjenester. Sambandet benyttes også i forbindelse med
helårsturisme mellom fastlandet og Sula.

Strekningen fastlands-Frøya «Dyrøy –«Nord-Væran»
Sørburøy har barneskole samt fiskemottak. Fiskemottaket har stor aktivitet sensommer og høst i
forbindelse med krabbefiske. De siste årene har det vært en økning av turisme til/fra Sauøy og
Halten.

Tabellen under viser at antall reisende for «Sør Væran» er relativt lik i 2016 som i 2019, mens «Nord-
Væran» har flere reisende i 2019 kontra 2018, men færre enn i 2016.

Erfaringer og kjente utfordringer

• Kapasitetsutfordringer i forbindelse med ferieavvikling, hovedsakelig innenfor
sommerhalvåret.

• Betjening av Halten fører til redusert kapasitet på det øvrige sambandet. Dette skaper
utfordringer for de fastboende og tilreisende til øvrige deler av Øyrekken. Særlig kritisk er
søndager i sommerhalvåret, men også gjennom ukedagene var det kapasitetsutfordringer
gjennom uken under årets sommer.

• For å ivareta de fastboende og legge til rette for utvikling avbo- og arbeidsmarkeder er det
viktig at alle øyene har mulighet for ukependling Øyrekka -Trondheim.

• Kapasitetsutfordringer i forbindelse med helgeavvikling.

Til diskusjon i møtet

• Hvordan vurderer kommunene de ulike konseptene A, B og C. Ev. varianter innenfor disse?
• Hvordan vurderer kommunene reisebehov i forbindelse med helgeavvikling?



7

• Har kommunene innspill til dagens samband og mulige fremtidige samband, som er viktig å
synliggjøre i den politiske prosessen og i anbudsforberedelsene?

• Hva er kommunenes viktigste prioriteringer i kommende anbudsperiode?
• Annet?



FOLKEMØTER

HURTIGBÅT 

2024



BAKGRUNN

 Mars 2020 - Invitasjon om å gi innspill til «mandat for 

rutetilbud fra 2024»

 I hovedsak ble følgende spørsmål besvart:

1. Hvordan vurderes dagens kollektivtilbud for kommunen? 

2. Hvordan ser kommunen for seg utviklingen i egen 

kommune og hvordan den kan påvirke behovet for 

båttransport 5-15 år framover? 

3. Er det særlige grupper som må prioriteres (f.eks

skoleelever, pendlere)?



Innspill

 Eget innspill for pendlerrute  Trondheim –

Brekstad – Hitra – Frøya – i samarbeid med 

Ørland og Hitra kommuner

 Direktebåt Frøya – Trondheim

 Omstigningsfri sjøreise



Innspill – Vurdering av dagens tilbud

 Bussforbindelse – dårlig ressursbruk

 Båtruta – størst trafikk fredag/ søndag – dekker 

ikke behovet

 Begrensning på sommeren – Halten-ruta

 Kvalitet på materiell og vedlikehold

 Erstatningsfartøy – ingen forringing av kvalitet 

og kapasitet



Innspill – utvikling 5-15 år

 Elektrifisering – dekke behov, tåle værforhold, 

opprettholde tilbud

 Balanse mellom passasjer- og godstrafikk

 Må ha hensiktsmessige fartøy som dekker behovet

 Turisme og fritidsboliger – opprettholder befolkning 

og virksomheter

 Fremtidens muligheter for utvikling av turisme må 

hensyntas

 Fergeleie Dyrøy – hensiktsmessig plassering? 

Parkeringsbehov



Innspill – Prioriterte grupper

 Pendlere – i dag t/r Sørburøy og Mausund

 VGS-elever – mulighet til å bo hjemme

 Næring – transport til/ fra øyrekka

 Næringsutvikling – Mangel på gode 

transportløsninger er et hinder for 

nyetableringer og utvikling av eksisterende

 Utvikling turisme – i stor grad avhengig av 

gode transporttilbud



Dialogmøte AtB
22. oktober 2020

 Diskutere tre forskjellige konsept (Rute fra 

Trondheim):

a) Beholde dagens rutestruktur

b) Pendlerbåt Sandstad til Sistranda

c) Pendlertilbud Brekstad – Fillan - Sistranda, avvikling av 

båt til Kristiansund, erstatte med styrket busstilbud, 

styrket busstilbud Sistranda

 Diskutere rutetilbudet fra FastFrøya til øyrekka



Hva kan vi gi innspill på? 
(Utgangspunkt konkurransegrunnlag 2014)

 Regularitet/ endring av ruteproduksjonen

 Krav til fartøy

Fartøy 1, kombibåt:

• Minimum 70 passasjerer

• Kjøretøykapasitet på 6 pbe

• Godkjent lastekran – 12 t/m

• Trådløst internett

• Universell utforming

• Informasjon til passasjerer

Fartøy 2, bilferge:

• Minimum 97 passasjerer

• Minimum kjøretøykapasitet på 15 

pbe

• Universell utforming



 Reservefartøy

 Årlige kontroller

 Uforutsette hendelser

 Informasjon og service

 Høyttaleranlegg og via monitor

 Varslingstjeneste – uforutsette hendelser

 Frakt av gods



Evaluering - 2014

 Kvalitet 25%

 Pris 50%

 Miljø 25%

 Sularuten (sommerrute) ??



Andre innspill:

 Kapasitet (vinter/ sommer, Halten)

 Parkeringsproblematikken

 Oppstillingsplasser Dyrøy

 Sula/ Lomsøya – mangler taxitilbud

 Frakt av gods / prisutvikling

 Ruteendringer, til stadighet



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
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Vår dato: 16.09.2020 Vår referanse: 202029416-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Gunnstein Flø Rasmussen 

Innspill til konsept for sambandet Trondheim-Hitra/Frøya-
Kristiansund 

I 2024 vil det være mulig å samkjøre dagens hurtigbåtkontraker i nye kontrakter. For å 

gå kunne gå videre med arbeidet med nye kontrakter, er det nødvendig å få vedtatt et 

mandat til rådmannen innen utgangen av desember. Mandatet vil være grunnlaget for 

oppdragsbrevet fylkesrådmannen vil oversende til AtB og mandatet skal avklare 

fylkeskommunens mål, rammer, forventninger og føringer for anskaffelse av nye 

hurtigbåtkontrakter fra 2024. Det er lagt opp til en beslutningsprosess med behandling i 

Hovedutvalg for transport i november og sluttbehandling i Fylkestinget i desember. 

 

I forbindelse med mandatet er det for sambandet Trondheim-Hitra/Frøya-Kristiansund 

lagt opp til en prosess med tre mulige konsepter:  
1. Gjennomgående hurtigbåt Trondheim-Kristiansund tilsvarende dagens rute.  

2. Sambandet deles i to med båtbytte på Sandstad og korresponderende avganger. 

Som erstatning for gjennomgående rute planlegges det med et forsterket 

busstilbud mellom Trondheim og Kristiansund.  

3. Gjennomgående rute avsluttes. Tilbud på Trondheim – Brekstad forsterkes. 

Tilbudet til Hitra og Frøya, samt Kristiansund blir løst med forsterket busstilbud og 

evt. med hurtigbåt i tråd med resultatet av prosjektet «Metro til sjøs» (lansert 

som «pendlerbåt i Namdalen»). 

I denne forbindelsen ber Trøndelag fylkeskommune om innspill med frist 9 oktober 2020. 

Innspill sendes per epost til: gunras@trondelagfylke.no 

 

For spørsmål: Ta kontakt med Gunnstein Flø Rasmussen,  

epost: gunras@trondelagfylke.no,  

TLF: 74 17 51 15 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gunnstein Flø Rasmussen   

     

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Samferdsel - seksjon Kvalitet 
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Mottakere:  

Orkdalsregionen 

FRØYA KOMMUNE 

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 

HEIM KOMMUNE 

ØRLAND KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE  

 



Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 

 
 

 
Trøndelag Fylkeskommune 
 

Postboks 2560 
   
7735 Steinkjer 
 
 
Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 
202012084-1 20/581  Sistranda 04.05.2020  
 
 

Innspill til mandat for rutetilbud med båt i og til/ fra Trøndelag fra 2024 
 
Viser til invitasjon fra Trøndelag Fylkeskommune til å komme med innspill på rubr. 
rutetilbud. 
 
I arbeidet har vi utfordret: Trafikkrådet i Frøya kommune, Øyrådet, Frøya Næringsforum 

Hitra og Ørland kommuner 
 
Viktige elementer: 
 

 Tjenestereiser og pendling til og fra Trondheim (og Brekstad) 

 Utvidet bo- og arbeidsmarked 

 Deltakelse i heldagsmøter i Trondheim og på Frøya 

 Studier i Trondheim 

 Tidlig fly fra Værnes 

 Korrespondanse med AirLeap fra Ørland 
 

Rutetilbud Fast-Frøya - Øyrekka 
 

1. Hvordan vurderes dagens kollektivtilbud for kommunen? 
 

 Bussforbindelse, dårlig ressursbruk, passasjerer og elever. Grendene på Frøya bedre 
samlet. Kanskje bruke buss til forskjellige arbeidsplasser 

 Båtruta – Størst trafikk på fredag og søndag. Det er det ikke tatt hensyn til. Dette 
forverres på sommeren da rutetilbudet påvirkes kapasitetsmessig kraftig av Halten-
ruta. Halten-ruta burde ses på som ei egen rute, uavhenging av ordinær rutetabell. 
Opplever at tilbudet fredag og søndag ikke dekker behovet 

 Dagens tilbud er tilfredsstillende ila uka. Utfordringen er fredag og søndag. Dagens 
rutetilbud kan ikke reduseres 

 Materiell og vedlikehold – Det må tidlig i prosessen, dvs innen anbudskonkurranse, 
stilles krav på kvalitet på materiell og gode vedlikeholdsrutiner, også med tanke på 



erstatningsfartøy. Kvaliteten og kapasiteten kan ikke bli kraftig forringet ved alle 
driftsstans, planlagt eller ikke 

 Det er en felles forståelse for, ved stor trafikk, at fartøy skal gå til det ikke er passasjerer 
eller kjøretøy i kø. Dette praktiseres ikke. Samme rettigheter for de som starter sin reise 
fra Dyrøy, som for de som kommer fra Trondheim 

 

2. Hvordan ser kommunen for seg utviklingen i egen kommune og hvordan den kan 
påvirke behovet for båttransport 5-15 år framover? 
 

 Elektrifisering - Hva gjør det med hurtigbåt/ fergetilbudet til Øyrekka. Ei forutsetning 
for elektrifisering er at tilbudet ikke blir dårligere, at det dekker øyrekkas behov og at 
materiellet tåler de tøffe værforhold som øyrekka opplever. Materiell/ 
vedlikeholdsavtaler – bør avklares i tidlig fase, dialog mellom AtB og valgt rederi 

 Det bør gjøres en vurdering av balanse mellom passasjertrafikk og godstrafikk. Dette 
gjelder både sommer- og vintertid. Passasjertrafikken er lavere på vinteren. Må ha 
hensiktsmessige fartøy som dekker behovet. 

 Turisme og fritidsboliger opprettholder befolkning og virksomheter, spesielt i 
sommerhalvåret. Fremtidens muligheter for utvikling av turismen i øyrekka må 
hensyntas  

 Fergeleie på Dyrøya – er plasseringen hensiktsmessig? Kan fergeleiet flyttes til 
Hestøysundet? Det reduserer seilingstiden til Mausund betraktelig. I dag er det ca 6,3 
nautiske mil mellom Dyrøy og Mausund. Med flytt av fergeleie kan seilingstiden kortes 
ned til 3,3 nautiske mil, en vesentlig besparelse, kostnader og reisetid. Med tanke på 
el/ hybrid-ferge, kan de oppfylle de krav som stilles?  Parkeringsbehov ved fergeleie blir 
også betydelig redusert 

 

3. Er det særlige grupper som må prioriteres (f.eks. skoleelever, pendlere)? 
 

 Pendlere 
o Det pendles daglig fra Mausund og Sørburøy 
o Det finnes også vgs-elever som har hatt mulighet til å bo hjemme om tilbudet 

eksisterte. De har i dag, av praktiske årsaker, valgt å etablere seg i hybel på 
Sistranda. Et godt tilbud har gjort det mulig for vgs-elever med dagspendling. 

 Transport til Øyrekka – bl a i krabbesesong – veldig viktig 

 Utfordring for næringsutvikling i øyrekka; Mangel på transport leder til færre 
næringsaktører. Begrenset næringsvirksomhet gir dårligere transporttilbud 

 Utvikling av turisme og attraktivitet er i stor grad avhengig av gode transporttilbud 
 
 

Pendlerrute Frøya - Trondheim 
 
Vi opplever en vesentlig økning i pendlerreiser mellom Frøya og Trondheim, en generell 
økning i aktiviteten i lokalt næringsliv og en sterk befolkningsvekst i regionen. Dagens 
hurtigbåttilbud, eller kollektivtransport forøvrig, mellom Trondheim og øyregionen Hitra-
Frøya er ikke tilpasset arbeids-/pendlerreiser. 
Det er mulig å etablere en forlengelse av pendlerruten Brekstad-Trondheim fra Sistranda 
via Sandstad, som muliggjør dagpendling i begge retninger på denne strekningen, dersom 



det er politisk vilje lokalt og regionalt. En omstigningsfri sjøreise fra Trondheim til Frøya vil 
være et veldig stort fortrinn 
Vi tror at næringsliv og befolkningsgrunnlag i øyregionen vil fortsette utviklingen i positiv 
retning, hvilket også understøttes av SSB. Et godt tilbud med utslippsfrie hurtigbåter vil 
være meget positivt for både næringsliv og øvrig befolkning i øyregionen. 
Frøya kommune ønsker å være en aktiv part i utviklingen av fremtidige klimavennlige 
løsninger for hurtigbåt. Kan vi styrke hurtigbåttilbudet med hjelp av teknologiutviklingen, 
bidrar vi til å binde fylket bedre sammen – sjøveien. 
 

Befolkningsutvikling 
 
Frøya opplever en positiv befolkningsutvikling. Fra en befolkning på 4.056 innbyggere i 
2006, ble det registrert 5.116 ved utgangen av 2019. I følge SSB sine framskrivninger har 
Frøya kommunen en befolkning på 5.600 i 2030 og 6.400 i 2040.  
 
2005:   4.116 
2006:   4.056 
2015:   4.680 
2018:   5.068 
2019 (2kv):  5.116 
2030:   5.613 
2040:   6.380 
 
 

Felles arbeidsmarkedsregion 
 
Forventet utvikling innenfor havbruksnæring og tilknyttet leverandørnæring vil øke 
behovet for relevant arbeidskraft – og dermed et større arbeidsmarked og pendling inn til 
øyregionen. FoU aktiviteter tilknyttet havbruk vil også føre til økende aktivitet og behov 
for jobbreiser mellom FoU miljøene i Trondheim og øyregionen. Trendene innenfor reiseliv 
tilsier at øyriket har et stort potensial for økning på dette området.  En bærekraftig 
reisemåte til og fra Trondheim vil være av stor betydning. 
 
Vedlagt felles uttalelse fra Frøya, Hitra og Ørland kommuner angående pendlerruter. 
 
Har du spørsmål rundt dette, kan du kontakte meg på; nils.karlsen@froya.kommune.no 
eller pr tel. på 46 86 95 86. 
 
 
 
Med hilsen 
Frøya kommune 
 
 
 
Nils Jørgen Karlsen 
Næringsrådgiver 



 
Høringsinnspill til mandat for rutetilbud med båt i og til/fra Trøndelag fra 2024 
 
Norges framtid er verdiskaping som knytter seg til bærekraftig bruk og utnyttelse av havets 
areal og ressurser. Her har kysten av Trøndelag og Nordmøre allerede en solid posisjon, med 
mange muligheter til å være verdensledende. Dette fordrer imidlertid at man blir mer 
attraktiv og mindre sårbar som bo- og arbeidsmarkedsregion. Store deler av 
Trøndelagskysten mangler et gjennomgående hurtigbåttilbud. En vesentlig forbedring av 
sjøverts samferdselstilbud på kysten må dermed gis langt større prioritet. 
 
Hitra og Frøya har de senere år vært blant Trøndelags største vekstkommuner, både i forhold til 
folketall og sysselsettingsvekst. For Hitra og Frøya er det i dag slik at den geografiske 
utstrekning for de to kommunene også definerer bo- og arbeidsmarkedet. I alle fall når man 
definerer dette som et område det er mulig å nå innen dagpendling. Ørland kommune har 
gjennom etableringen av kampflybasen styrket Trøndelagskystens attraktivitet som bo- og 
arbeidsmarked, men dette er i dag ikke tilgjengelig for øyregion for ordinær dagpendling. I  
tillegg har Ørlandet en kommersiell flyrute til/fra Oslo, som må bli mulig å bruke for folk og 
næringsliv i øyeregion. Det ligger altså et uforløst potensiale i å knytte øyregionen og Fosen 
tettere sammen.  
 
Dagens kollektivtilbud er på ingen måte tilfredsstillende. Hverken internt på Hitra og Frøya, 
eller til og fra øyregionen. Hurtigbåttilbudet betyr at enten kommer du for seint, eller du må dra 
for tidlig. I tillegg er det billettpriser som, på hurtigbåten, har et nivå som overhode ikke ville 
blitt akseptert i «det øvrige kollektive Trøndelag». 
 
En pendlerrute tur/retur Sistranda på Frøya, via Sandstad på Hitra, som korresponderer med 
pendlerruter via både fly og hurtigbåtavgang fra Brekstad i Ørland kommune vil muliggjøre: 

 Tjenestereiser og pendling til og fra Brekstad og Trondheim 

 Korrespondanse med AirLeap fra Ørland  

 Utvidet bo- og arbeidsmarked, både for øyregion og Fosen 

 Deltakelse i heldagsmøter i Trondheim, innenfor mer ordinære tidsrammer 

 Studier i Trondheim, eller motsatt i øyregion 

 Tidlig fly fra Værnes 
 

 
Avledet fra ovenstående vil vi på en oppsummerende måte besvare spørsmålene slik: 
 

1. Hvordan vurderes dagens kollektivtilbud for kommunen? 
Det er på ingen måte tilfredsstillende for å kunne redusere sårbarheten og øke 
attraktiviteten som bo- og arbeidsmarked. Så lenge det ikke er mulighet for pendling inn 
og ut av regionen med kollektivtransport, vil man ikke kunne bidra til en bærekraftig 
omstilling eller ta ut potensialet til økt verdiskaping fra de marine og maritime næringer.  



På kort sikt og lang sikt må tilbudet med tidlig avgang og sein ankomst – til/fra Ørland og 
Trondheim - med hurtigbåt realiseres. Samtidig må Kystekspressen som by til by tilbud 
opprettholdes, men gjøres mer tilgjengelig og attraktiv for de som er reisende på 
strekningen Ørland-Kristiansund. 

 
2. Hvordan ser kommunen for seg utviklingen i egen kommune og hvordan kan det påvirke 

behovet for båttransport 5-15 år framover? 
Vi har gjennom de siste 10-12 årene hatt en vedvarende befolknings- og 
sysselsettingsvekst. Dette er en utvikling som forventes å fortsette, og den kan 
understøttes betydelig gjennom en forbedring av samferdselstilbudet fra øyregionen og 
Fosen til/fra Trondheim og langs kystaksen fra Leka i nord til Kristiansund i sør. Med de 
muligheter og behov som ligger foran oss, både for nasjonen og regionen, så må det 
derfor innebære en offensiv satsing på å forbedre både person- og godstransporten på 
sjøveien. 

 
3. Er det særlige grupper som må prioriteres? 

Det er først og fremst persontransport som muliggjør dagpendling i et større geografisk 
område som blir viktig. Både for arbeidstakere, næringsliv og skoleelever/studenter. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sonja Dybvik Arkiv: 512  

Arkivsaksnr.: 20/2223    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 
URAVSTEMNING NY HOVEDTARIFFAVTALE FOR PERIODEN 01.05.2020 - 30.04.2022  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya Kommune sier ja til forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.20 – 30.04.2022 

 
 
Vedlegg: 
 
A-Rundskriv nr. A/1 – 2020 

 
Saksopplysninger:   
 
Alle kommuner og fylkeskommuner samt bedriftene som er omfattet av Hovedtariffavtalen, skal 
stemme i uravstemningen. Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift skal stemme ja eller nei 
til partenes anbefalte forslag.  
KS anbefaler alle om å svare på uravstemningen. 

 
Avstemmingsregler  
 
Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomhet i KS 
§ 5 Avstemning, hvor det heter:  
Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer som 
omfattes av avtalene. Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når ⅓ av de avgitte 
stemmer fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos 
medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall 
arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn.  
 

Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil det 

foreliggende forslaget være gjeldende hovedtariffavtale for kommunene, fylkeskommunene og 

bedriftene i KS’ tariffområde fra 1. mai 2020. Dette forutsetter at den enkelte 

arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-

medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet fra 

arbeidsgiversiden, og hele Hovedtariffavtalen kan være gjenstand for arbeidskamp. 

Forhandlingsløp: 



Normalt skal forhandlingene om ny hovedtariffavtale gjennomføres med frist 1. mai. Som følge av 

den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av 

frontfagsoppgjøret, ble partene i KS-området i mars 2020 enige om å forlenge hovedtariffavtalen til 

15. september 2020. Forhandlingene ble åpnet med overlevering av overordnede krav og tilbud den 

3. september 2020. I tidsrommet fram til avtaleutløp ble det avholdt flere forhandlingsmøter 

mellom partene. Den 16. september kl. 02.00, anbefalte LO, YS og Unio KS’ siste tilbud. 

Akademikerne forkastet KS’ siste tilbud, og for dem går oppgjøret til mekling både med 

hovedtariffavtalen og kommunelegeavtalen med KS og Den norske legeforening som parter. 

Meklingen starter den 23. september. Meklingsfristen er satt til 14. oktober ved midnatt.  

 

Enkeltelementer i forslaget   

KS understreker at dette rundskrivet ikke gir uttømmende informasjon om detaljene i 

forhandlingsløsningen. Rundskrivet må derfor ses i sammenheng med det samlede resultatet som 

er vedlagt. Enkeltspørsmål vil etter vedtakelsen bli beskrevet nærmere i iverksettingsrundskrivet. 

Dette vil være klart i siste halvdel av oktober. 

 

Økonomisk ramme 2020 

Lønnsoppgjøret ble framforhandlet innenfor en økonomisk ramme på 1,70 prosent. Dette er det 

samme som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget. Lønnselementene består av sentrale 

lønnstillegg, overheng fra 2019, samt anslag for lønnsglidningen.   

 Den økonomiske ramma er ikke hva den enkelte arbeidstaker får i lønnstillegg fra 1.9.2020. Det er 

summen av overheng til 2020, anslag glidning i 2020 og tarifftillegg i 2020 som til sammen utgjør 

den økonomiske ramma på 1,70 prosent. 

Årslønnsvekstramme 2020 kapittel 4 totalt: 

Overheng til 2020   1,3% 

Anslag glidning i 2020   0,3% 

Sentrale tillegg pr. 01.09.20  0,1% 

Anslag årslønnsvekst 2019-2020 1,7% 

Anslag overheng til 2021  0,3% 

 

Sentrale tillegg per 1.9.2020   

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg slik det fremgår av side 5 i A-

rundskrivet. Tilleggene legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.  

 

Lederlønnstillegg med virkning fra 1.9.2020 

 Ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 0,3 % av den enkeltes 

grunnlønn pr. 31.8.2020. Virkningsdato er 1.9.2020. 



 

Lokale lønnsforhandlinger 

Det var ikke rom for å avsette midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2020. 

Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 går som normalt. Det legges det til grunn at 

lønnsutvikling for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme økonomiske 

rammene som for arbeidstakere i HTA kap. 4.  Frist for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 

etter HTA kap. 3 og kap. 5 settes til 15. oktober 2020.  

 

Endringer i Hovedtariffavtalen 

 Det ble i år ingen endringer i Hovedtariffavtalen, med unntak av et revidert vedlegg 1 i A-rundskriv 

som viser oversikt over stillingskoder m.m. 

 

Partssammensatte utvalg 

Det er enighet om å nedsette flere partssammensatte utvalg, der partene i tariffperioden sammen 

skal diskutere sentrale temaer, herunder arbeidstid, pensjon, heltidskultur, kompetanse. 

 
 
Vurdering: 
 
KS og forhandlingssammenslutningen har etter forhandlingen kommet frem til en enighet med LO 

kommune, YS Kommune, UNIO kommune. KS anbefaler medlemmene å stemme JA i 

uravstemningen. De tre hovedsammenslutningen representerer over 90 prosent av de organiserte 

arbeidstakerne i KS-området. 

Kommunedirektøren tilråder Frøya Kommune å si ja til forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 

01.05.20 – 30.04.2022. Pga kommunens frist,  som er 16.10.20 er formannskapet endelig utvalg for 

saken.  
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A-rundskriv nr.: A/1-2020 
Dokument nr.: 20/02431-1 
Arkivkode: 0 
Dato: 18.09.2020 
Saksbehandler: Kjersti Myklebust 

  
 
 

Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten 
 
 

Tariffrevisjonen pr 1.5.2020 – Forslag til ny Hovedtariffavtale 
sendes til medlemmene for uravstemning 

 

Forhandlingsløsning 
KS og LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune har etter 
forhandlinger kommet fram til enighet ved tariffrevisjonen 2020. De 
tre hovedsammenslutningen representerer over 90 prosent av de 
organiserte arbeidstakerne i KS-området. Resultatet sendes med 
dette til uravstemning. Uravstemningen skjer elektronisk. 
 

Uravstemning 

Alle kommuner og fylkeskommuner, samt bedriftene som er 
omfattet av Hovedtariffavtalen, deltar i uravstemningen ved å 
stemme ja eller nei til partenes anbefalte forslag. Den 23. 
september 2020 vil alle stemmeberettigede få tilsendt lenke til 
uravstemningen på e-post. E-posten vil bli sendt til postmottak. KS 
anmoder alle medlemmer om å svare på uravstemningen så snart 
som mulig. Svarene fra medlemmene må være KS i hende senest 
fredag 16. oktober kl. 15.00. KS vil etter svarfristens utløp, gjennom 
www.ks.no og eget B-rundskriv (iverksettingsrundskriv), informere 
nærmere om resultatet av uravstemningen og om iverksetting av 
resultatet. 
 
Avstemmingsregler  
Reglene for uravstemning i KS’ tariffområde er fastsatt i Vedtektene 
for Arbeidsgivervirksomhet i KS § 5 Avstemning, hvor det heter:  
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• Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for 
uravstemning blant medlemmer som omfattes av avtalene. 

• Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når ⅓ av de 
avgitte stemmer fra medlemmene, og som representerer minst 
halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som avgis 
stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall 
arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges 
til grunn.  

 
Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det 
nødvendige antall stemmer JA, vil det foreliggende forslaget være 
gjeldende hovedtariffavtale for kommunene, fylkeskommunene og 
bedriftene i KS’ tariffområde fra 1. mai 2020. Dette forutsetter at 
den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. 
Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-medlemmer som 
stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet 
fra arbeidsgiversiden, og hele Hovedtariffavtalen kan være 
gjenstand for arbeidskamp.  
 

Forhandlingsforløp 
Normalt skal forhandlingene om ny hovedtariffavtale gjennomføres 
med frist 1. mai. Som følge av den akutte samfunnssituasjonen 
knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfags-
oppgjøret, ble partene i KS-området i mars 2020 enige om å forlenge 
hovedtariffavtalen til 15. september 2020. Forhandlingene ble åpnet 
med overlevering av overordnede krav og tilbud den 3. september 
2020. I tidsrommet fram til avtaleutløp ble det avholdt flere 
forhandlingsmøter mellom partene. Den 16. september kl. 02.00, 
anbefalte LO, YS og Unio KS’ siste tilbud. Akademikerne forkastet KS’ 
siste tilbud, og for dem går oppgjøret til mekling både med 
hovedtariffavtalen og kommunelegeavtalen med KS og Den norske 
legeforening som parter. Meklingen starter den 23. september. 
Meklingsfristen er satt til 14. oktober ved midnatt. 
 

Enkeltelementer i forslaget  
KS understreker at dette rundskrivet ikke gir uttømmende 
informasjon om detaljene i forhandlingsløsningen. Rundskrivet må 
derfor ses i sammenheng med det samlede resultatet som er 
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vedlagt. Enkeltspørsmål vil etter vedtakelsen bli beskrevet nærmere 
i iverksettingsrundskrivet. Dette vil være klart i siste halvdel av 
oktober. 
  
Økonomisk ramme 2020  
Lønnsoppgjøret ble framforhandlet innenfor en økonomisk ramme 
på 1,70 prosent. Dette er det samme som anslaget for årslønns-
veksten i frontfaget. Lønnselementene består av sentrale 
lønnstillegg, overheng fra 2019, samt anslag for lønnsglidningen.  
 
Den økonomiske ramma er ikke hva den enkelte arbeidstaker får i 
lønnstillegg fra 1.9.2020. Det er summen av overheng til 2020, 
anslag glidning i 2020 og tarifftillegg i 2020 som til sammen utgjør 
den økonomiske ramma på 1,70 prosent.  
 
Dette betyr at partene aldri «starter på null» når forhandlingene 
begynner, siden noe alltid vil være brukt gjennom overheng og 
anslått glidning. I år var 1,6 prosent brukt allerede før vi startet 
forhandlingene; 1,3 prosent gjennom overheng, samt 0,3 prosent i 
anslått lønnsglidning. 
 
Et overheng til 2020 betyr at tarifftillegg og andre lønnsendringer i 
2019, slår ut på lønnsveksten i 2020. Dette kan illustreres slik: Hvis 
en arbeidstaker i 2019 fikk et tillegg per 1. mai på 15.000 kroner, vil 
årslønna til vedkommende ved slutten av året være 5.000 kroner 
høyere enn gjennomsnittet for alle månedene i 2019. Det er denne 
differansen som kalles overheng, og som dermed virker inn på 
lønnsveksten i 2020.  
 
Det betyr at lønnstillegget på 15.000 kroner per 1.5.2019 gir bidrag 
på 10.000 kroner til lønnsveksten fra 2018 til 2019, og et bidrag på 
5.000 kroner til lønnsveksten fra 2019 til 2020, i form av overheng til 
2020. Det særskilte lønnstiltaket for arbeidstakere i stillinger med 
krav om med 3- og 4-årig U/H-utdanning (blant annet sykepleiere, 
vernepleiere, barnehagelærere og adjunkter) samt fagarbeider-
stillinger som ble gitt pr. 1. juli i fjor, har også påvirket overhenget til 
2020. 
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I tariffoppgjøret i 2020 ble det avtalt at lønnstillegg skulle gis med 
virkning per 1.9.2020. Kronetilleggene som blir gitt per 1.9.2020 
utgjør i gjennomsnitt 0,3 prosent av den enkeltes grunnlønn. For 
noen arbeidstakere noe mer, og for andre noe mindre. For ledere i 
kapittel 4 ble det gitt et prosenttillegg på 0,3 prosent. 
 
Når lønnstillegg gis per 1. september, har det virkning i fire av årets 
12 måneder. Derfor gir det et bidrag til årslønnsveksten på 4/12*0,3 
% = 0,1 prosent. 
 
Den beregnete årslønnsvekstramme for 2019-2020 blir dermed slik: 
 

Kap. 4-stillinger 
Kommuner og 

fylkeskommuner Kommuner Fylkeskommuner 

Overheng til 2020 1,3 % 1,3 % 1,2 % 

Anslag glidning i 2020 0,3 % 0,3 % 0,3 % 

Sentrale tillegg per 1.9.2020 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Heving av sats for lørdags- og 
søndagstillegg etter HTA 5.2.1 
per 1.10.2020 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Anslag årslønnsvekst 2019 til 
2020 1,7 % 1,7 % 1,6 % 

Anslag overheng til 2021 0,3 % 0,3 % 0,3 % 

 
 

Sentrale tillegg per 1.9.2020  
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg slik 
det fremgår av tabellen under. Tilleggene legges i sin helhet til den 
enkeltes årslønn. Merk at kommunene/fylkeskommunene må vente 
med iverksetting av de sentrale tilleggene til etter svarfristens utløp. 
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Stillingsgrupper 
Sentrale lønnstillegg – pr. 1.9.2020 

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

G
ru

p
p

e
 1

 

Stillinger uten 
særskilt krav til 
utdanning 

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Fagarbeiderstillinger/ 
tilsv. 
fagarbeiderstillinger 

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Stillinger med krav 
om fagbrev og 1-årig 
fagskoleutdanning 

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

G
ru

p
p

e
 2

 

Lærer og Stillinger 
med krav om 3-årig 
U/H-utdanning 

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Adjunkt og Stillinger 
med krav om 4-årig 
U/H-utdanning 

1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Adjunkt med 
tilleggsutdanning og 
Stillinger med krav 
om 5-årig U/H-
utdanning 

1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

Lektor og Stillinger 
med krav om 
mastergrad 

1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Lektor med 
tilleggsutdanning 

1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper. 

 
Lederlønnstillegg med virkning fra 1.9.2020 
Ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et 
lønnstillegg på 0,3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 31.8.2020. 
Virkningsdato er 1.9.2020. 

 
Lokale lønnsforhandlinger 
Det var ikke rom for å avsette midler til lokale lønnsforhandlinger i 
kapittel 4 i 2020.  
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Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 går som normalt. 
Det legges det til grunn at lønnsutvikling for ledere (HTA kap. 3) og 
arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme økonomiske 
rammene som for arbeidstakere i HTA kap. 4.  
Frist for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 
3 og kap. 5 settes til 15. oktober 2020. 

 
Endringer i Hovedtariffavtalen 
Det ble i år ingen endringer i Hovedtariffavtalen, med unntak av et 
revidert vedlegg 1 som viser oversikt over stillingskoder m.m. 
 

Partssammensatte utvalg 
Det er enighet om å nedsette flere partssammensatte utvalg i 
kommende tariffperiode. Det er blant annet enighet om en felles 
satsing på kompetanse, og det ene utvalget skal diskutere ulike 
problemstillinger rundt kompetanse og kompetanseutvikling. 
Utvalget skal arbeide for å styrke de lokale parters systematiske 
arbeid med kompetansekultur og kompetanseutvikling i 
virksomhetene. Det skal blant annet lages en veileder som lokale 
parter kan ta i bruk i sitt arbeid med kompetanseplanlegging og -
utvikling. 
 
Videre er partene enige om å fortsette arbeidet med å øke andelen 
heltidsansatte. Utvalget skal se nærmere på ulike arbeidstids-
ordninger/måter å organisere arbeidstiden på, og initiere forsøk 
med dette. Partene skal i fellesskap følge opp forsøkene. I tillegg 
skal utvalget vurdere virkemidler som kan bidra til å løse 
helgeutfordringene. 

 
 
Tor Arne Gangsø  
arbeidslivsdirektør       
     Hege Mygland  

avdelingsdirektør  
 
 

Vedlegg:  
Forhandlingsløsningen anbefalt av KS, LO, YS og Unio  
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HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2020 
  
KS endelige tilbud nr. 2 erstatter KS’ tilbud nr. 1 av 3. september 
2020.  
Øvrige krav tas ikke til følge. 
 

I ØKONOMI PR. 1. SEPTEMBER 2020 
 
A. HTA kapittel 4 – sentrale tillegg pr. 1.9.2020 
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 
1.9.2020 slik:  

Stillingsgrupper 
Sentrale lønnstillegg – pr. 1.9.2020 

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

G
ru

p
p

e
 1

 

Stillinger uten 
særskilt krav til 
utdanning 

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Fagarbeiderstillinger/ 
tilsv. 
fagarbeiderstillinger 

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Stillinger med krav 
om fagbrev og 1-årig 
fagskoleutdanning 

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

G
ru

p
p

e
 2

 

Lærer og Stillinger 
med krav om 3-årig 
U/H-utdanning 

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Adjunkt og Stillinger 
med krav om 4-årig 
U/H-utdanning 

1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Adjunkt med 
tilleggsutdanning og 
Stillinger med krav 
om 5-årig U/H-
utdanning 

1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

Lektor og Stillinger 
med krav om 
mastergrad 

1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Lektor med 
tilleggsutdanning 

1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper.  
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B. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.9.2020 

Stillingsgrupper 

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.9.2020 

0 år 
Garanti- 

lønn 
Utregnet 2 år 

Ans.tillegg 
4 år 

Ans.tillegg 
6 år 

Ans.tillegg 
8 år 

Ans.tillegg 
10 år 

Ans.tillegg 
16 år 

Ans.tillegg 

G
ru

p
p

e
 1

 

Stillinger uten 
særskilt krav til 
utdanning 

302 900 

Utregnet 
tillegg 
for ans.  

5 500 2 800 3 000 8 100 46 300 37 900 

Utregnet 
laveste 
årslønn 

308 400 311 200 314 200 322 300 368 600 406 500 

Fagarbeiderstillinger/ 
tilsv. 
fagarbeiderstillinger 

352 200 

Utregnet 
tillegg 
for ans.  

6 400 3 500 4 200 11 400 43 700 10 000 

Utregnet 
laveste 
årslønn 

358 600 362 100 366 300 377 700 421 400 431 400 

Stillinger med krav 
om fagbrev og 1-årig 
fagskoleutdanning 

374 200 

Utregnet 
tillegg 
for ans.  

6 400 3 500 4 200 11 400 41 700 10 000 

Utregnet 
laveste 
årslønn 

380 600 384 100 388 300 399 700 441 400 451 400 

G
ru

p
p

e
 2

 

Lærer og Stillinger 
med krav om 3-årig 
U/H-utdanning 

411 400 

Utregnet 
tillegg 
for ans.  

10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 5 000 

Utregnet 
laveste 
årslønn 

421 400 431 400 441 400 451 400 501 400 506 400 

Adjunkt og Stillinger 
med krav om 4-årig 
U/H-utdanning 

451 600 

Utregnet 
tillegg 
for ans.  

10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 10 000 

Utregnet 
laveste 
årslønn 

461 600 471 600 481 600 501 600 521 600 531 600 

Adjunkt med 
tilleggsutdanning og 
Stillinger med krav 
om 5-årig U/H-
utdanning 

491 400 

Utregnet 
tillegg 
for ans.  

9 700 4 600 4 800 10 300 17 700 40 100 

Utregnet 
laveste 
årslønn 

501 100 505 700 510 500 520 800 538 500 578 600 

Lektor og Stillinger 
med krav om 
mastergrad 

516 400 

Utregnet 
tillegg 
for ans.  

9 800 5 700 5 500 5 200 28 900 53 600 

Utregnet 
laveste 
årslønn 

526 200 531 900 537 400 542 600 571 500 625 100 

Lektor med 
tilleggsutdanning 

533 600 

Utregnet 
tillegg 
for ans.  

10 400 5 700 5 500 8 000 26 800 62 900 

Utregnet 
laveste 
årslønn 

544 000 549 700 555 200 563 200 590 000 652 900 
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C. HTA kapittel 4 – Generelt tillegg til arbeidsledere, 
fagledere og ledere pr. 1.9.2020 
Ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 
gis et lønnstillegg på 0,3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 
31.8.2020. Virkningsdato er 1.9.2020. 

 

D. HTA kapittel 1 – Lørdags- og søndagstillegg, pkt. 5.2.1 
Med virkning fra 1.10.2020 er tillegget minst 53 kr per 
arbeidet time.  

 
E. HTA kapittel 3 pkt. 3.5 

Med virkning fra 1.9.2020 heves minimumsavlønning av 
tillitsvalgte med hel permisjon etter Hovedavtalen del B § 
3-3 c) til kr. 445 500,-. 
Begrepet hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt erstattes med 
frikjøpt tillitsvalgt gjennomgående i bestemmelsen. 

 

F. Lokale lønnsforhandlinger – HTA kapittel 3 og 5 
Det legges til grunn at lønnsutvikling for ledere (HTA kap. 
3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme 
økonomiske rammene som for arbeidstakere i HTA kap. 4. 
Frist for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger etter 
HTA kap. 3 og kap. 5 settes til 15. oktober 2020. 

 

 
II HOVEDTARIFFAVTALEN 1.5.2020-30.4.2022  
  
A. Kapittel 7 6 Varighet og regulering 2. avtaleår 

 
67.1 
Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende fra 1.5.2020 til 
30.4.202022. 

 
Hvis Hovedtariffavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen 
av partene med 3 – tre – måneders skriftlig varsel, er den 
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fremdeles gjeldende i 1 – ett – år om gangen med samme 
gjensidige oppsigelsesfrist. 

 
67.2 
Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger 
mellom KS og forhandlingssammenslutningene om 
eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår. 

 
Partene er enige om at forhandlingene skal føres på 
grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjonen på 
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår. 
Lønnsutviklingen i 2020 for arbeidere og funksjonærer i 
industrien i NHO-området, øvrige offentlige ansatte og 
andre sammenlignbare tariffområder legges til grunn for 
forhandlingene. En troverdig ramme for lønnsutviklingen i 
frontfaget i 201921 er også en del av grunnlaget.  

 
Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene 
si opp Hovedtariffavtalen innen 14 – fjorten – dager etter 
at forhandlingene er avsluttet og med 14 – fjorten – dagers 
varsel – med utløp tidligst 1.5.201921.  

 
Partenes valgte organer (representantskap, landsstyre, 
hovedstyre) skal ha fullmakt til å godkjenne et 
forhandlingsresultat eller meklingsresultat. 

 
B. Revidert vedlegg 1 til HTA framgår av vedlegg 1. 
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III TIL PROTOKOLL 

 

a) Heltidskultur 
Hovedtariffavtalen legger til grunn at det som hovedregel skal 
tilsettes i heltidsstilling og at det skal utarbeides retningslinjer 
med formål om å øke antall heltidsansatte. Heltidsandelen er 
lavest i helse og omsorg. Partene er opptatt av økt 
heltidsandel også innenfor andre sektorer, som for eksempel 
oppvekst og kultur.  
 
PSU arbeidstid/heltid 
Det nedsettes et partssammensatt utvalg i tariffperioden 
2020-2022. Det vises til det partssammensatte utvalget om 
arbeidstidsrelaterte temaer i tariffperioden 2018-2020. 
Utvalget skal særskilt arbeide med ulike avklaringer 
vedrørende langvakter og fleksiressurs.  Avklaringene om 
langvakter skal bygge på eksisterende kunnskap. Utvalget skal i 
perioden initiere lokale forsøk med fleksiressursordninger, og 
følge opp disse i forsøksperioden.  Gjennom partssamarbeidet 
skal det sikres at ordninger som prøves ut er helsefremmende.  
 
Videre skal utvalget på bakgrunn av evalueringen av modellen 
for lørdags- og søndagstillegget drøfte nærmere om modellen 
er hensiktsmessig innrettet, og/eller om det er andre 
virkemidler som kan ivareta samme formål. 
  
Utlysningspraksis for heltidsstillinger 
Partene sentralt samarbeider om en FoU som skal se nærmere 
på hva som hemmer og fremmer utlysning av heltidsstillinger. 
Prosjektet skal blant annet utvikle kunnskap og verktøy som 
lokale parter kan benytte i sitt arbeid. 
 
Partene sentralt ber lokale parter drøfte kommunens 
utlysningspraksis innen 1. juni 2021. Kunnskap fra FoU 
prosjektet vil være nyttig grunnlag for drøftingene. Drøftingen 
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bør legge grunnlag for videre samarbeid om en 
utlysningspraksis som fremmer heltidskultur, samt klargjøre 
roller, ansvar og forventninger.  
 
Det fremgår av HTA kap.1 § 2, pkt. 2.3.1 at det skal utarbeides 
retningslinjer med formål om å øke antall heltidsansatte. 
Utlysningspraksis bør være ett av temaene i retningslinjene. 
Partenes felles veileder for lokale retningslinjer for 
heltidskultur sier følgende om utlysningspraksis: 
 
«Selv om mange kommuner har hatt heltidskultur høyt på 
dagsordenen over lang tid, er det fortsatt et betydelig antall 
stillinger i helse- og omsorgssektoren som lyses ut som deltids-
stillinger. Utlysning av flere hele stillinger vil være et viktig 
bidrag i arbeidet med å styrke omdømmet til sektoren både 
som arbeidsgiver og tjenesteleverandør. Hele stillinger 
tiltrekker seg i større grad den kompetansen sektoren trenger 
for å levere tjenester av høy kvalitet. Ved å ansette i hele 
stillinger, vil man også redusere krav etter arbeidsmiljølovens 
bestemmelse om fortrinnsrett, merarbeid osv. Hele stillinger 
bidrar til at sektoren kommer inn i en god sirkel med 
forutsigbar bemanning og kompetanse. Muligheten til å lyse ut 
hele stillinger må ses i sammenheng med muligheten til å 
levere gode tjenester, bemanningsbehov og tilgjengelige 
ressurser. Ny organisering og valg av 
arbeidstidsordning/turnus vil kunne medføre at flere stillinger 
kan lyses ut som heltidsstillinger. Det er nødvendig for lokale 
parter å finne gode tiltak for å endre praksis slik at 
kommunene som hovedregel kan lyse ut hele stillinger, slik 
HTA legger til grunn. For å lykkes i å gradvis erstatte deltids-
stillinger med heltidsstillinger må det tenkes nytt. For 
eksempel sammenslåing av stillinger, bruk av 
bemanningsenheter, omdisponering av vikar- og 
overtidsmidler, alternative arbeidstidsordninger osv. I tillegg 
kan det være behov for å se på antall helgetimer. Det finnes 
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flere muligheter når alle lokale parter er enige om å dra i 
samme retning. Et første skritt på veien kan være å unngå bruk 
av desimaler i stillingsutlysninger. Bruk av desimaler i 
stillingsutlysninger gjør arbeidet med å utvikle heltidskultur 
vanskelig.» 

 
Utvalget nedsettes med følgende sammensetning: 
KS: leder, sekretær og to utvalgsmedlemmer 
LO-K: to utvalgsmedlemmer 
Unio: to utvalgsmedlemmer 
YS-K: ett utvalgsmedlem 
Akademikerne kommune: ett utvalgsmedlem 
 
Utvalgsmedlemmer skal ha fullmakter til å gå inn i reelle 
drøftinger. 
Fristen for utvalgets rapport er 31.1.2022. 
 
b) Kompetanse 
Arbeidslivet er i endring, og behovet for ny kompetanse og 
kompetanseutvikling øker. Partene er enige om at relevant 
kompetanse er avgjørende for at den enkelte arbeidstaker kan 
mestre omstilling, og at det bidrar til å forebygge fravær og 
frafall fra arbeidslivet, også i et livsfaseperspektiv. Partene er 
videre enige om at relevant kompetanse er nødvendig for den 
enkelte arbeidstakers evne til å mestre ny teknologi og nye 
oppgaver. Relevant kompetanse er også en forutsetning for 
evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer i tråd med 
innbyggernes behov. Det er derfor viktig at det utvikles 
målrettede tiltak for å bidra til å sikre den nødvendige 
kompetansen kommunesektoren trenger.  
 
Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for 
den enkelte ansatte, kommunen/fylkeskommunen og 
samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, 
høgskole- og universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- 
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og videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og utvikling 
av realkompetanse. For å sikre og utvikle virksomhetens 
generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den 
enkelte ansattes formal- og realkompetanse, stimulere til 
faglig refleksjon og tilrettelegge for kompetansedeling og 
andre kompetansehevende tiltak. 
 
Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine 
kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/ 
fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig 
utdanning, opplæring og utvikling av sine arbeidstakere 
gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Det må legges til 
rette for arbeidsplassbasert opplæring. I henhold til HTA pkt. 
3.3 har arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker hver for seg 
og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. 
 
I henhold til HTA pkt. 3.2, skal det årlig gjennomføres 
drøftingsmøter om rekrutteringssituasjonen og om framtidige 
kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike 
stillingsgrupper i kommunen/fylkeskommunen/bedriften.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av lokal lønnspolitikk skal det 
drøftes kriterier som viser hvordan ønsket og tilegnet 
kompetanse gir lønnsmessig uttelling. Det skal også drøftes 
hvordan det legges til rette for faglige karriereveier og 
avansementsmuligheter. Videre skal det fastsettes kriterier for 
innplassering i eventuelle avansementsstillinger og eventuell 
endring av stillingskoder etter at kompetansehevende tiltak er 
gjennomført. Likebehandling av kvinner og menn må sikres i 
alle ledd.  
 
Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes 
kompetanse og analysere kommunens/ fylkeskommunens 
utdannings- og kompetansebehov. På denne bakgrunn og 
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etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides plan 
for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.  
 
Partssammensatt utvalg 
Med utgangspunkt i partenes omforente forståelse av 
betydningen av nødvendig og relevant kompetanse, settes det 
ned et partssammensatt utvalg. Utvalget skal utforske, drøfte 
og vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, 
utvikling og omstilling. Læringskultur og kompetansedeling på 
arbeidsplassen, herunder hvordan læring på arbeidsplassen 
kan organiseres smartere og mer motiverende for den enkelte 
er et av temaene. I tillegg skal utvalget drøfte hvordan ulike 
tariffbestemmelser knyttet til kompetanse praktiseres og 
fungerer, herunder hvordan det gis uttelling for kompetanse 
og bruk av stillingskoder. I hvilken grad og hvordan 
kompetanseutvikling inngår i kommunens måldokumenter og 
strategier vil også være et sentralt tema for utvalgets arbeid. 
 
Utvalget skal på bakgrunn av drøftingene utarbeide en felles 
veileder som de lokale parter kan benytte i kompetanse-
utviklingsarbeidet i den enkelte kommune/fylkeskommune. 
Veilederen skal blant annet beskrive partenes roller, ansvar og 
forventninger i arbeidet med kompetanseutvikling, samt 
synliggjøre handlingsrommet i HTA.  
 
Veilederen bør også synliggjøre hvorfor det er viktig å jobbe 
for en lærings- og innovasjonskultur og hvordan gode lokale 
prosesser knyttet til dette er en forutsetning for å lykkes med 
nødvendig endring og omstilling. 
 
Utvalget nedsettes med følgende sammensetning: 
KS: leder, sekretær og to utvalgsmedlemmer 
LO-K: to utvalgsmedlemmer 
Unio: to utvalgsmedlemmer 
YS-K: ett utvalgsmedlem 
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Akademikerne kommune: ett utvalgsmedlem 
 
Utvalgsmedlemmer skal ha fullmakter til å gå inn i reelle 
drøftinger. 
Fristen for utvalgets rapport er 31.1.2022. 
 
c) HTA vedlegg 1 
Det vises til rapporten fra partssammensatt utvalg om 
endringer i Hovedtariffavtalens vedlegg 1, datert 11.3.2020. 
Endringene har til formål at HTAs vedlegg 1 forenkles og gjøres 
mer tilgjengelig/oversiktlig, samt gjøres mer robust og relevant 
for utvikling/endring i utdanninger som tilbys og kompetanse 
som etterspørres av kommunene/fylkeskommunene. 
 
Utvalgets forslag slik det framgår av protokollens vedlegg 1 
gjøres gjeldende som vedlegg 1 i Hovedtariffavtalen. De lokale 
parter drøfter konsekvensene av endringene før de 
iverksettes. Endringer i stillingskodeinnplassering for berørte 
arbeidstakere gjøres innen 1.4.2021. 
  
I nytt HTA vedlegg 1 opplyses det om særaldersgrense. 
Opplysningen «med særaldersgrense» er ikke en del av 
hovedbenevnelsen til stillingen. Opplysningene er ikke en 
avtaleregulering av hvilke arbeidstakere som omfattes av 
særaldersgrense, og er således ikke en materiell endring i 
hvem som omfattes av særaldersgrense. 
 
Oppsplitting av kodene 6559 Konsulent og 7531 
Saksbehandler: 
Arbeidstakere ansatt i disse kodene som pr. 15.9.20 er 
innplassert i stillingsgruppe Lærer og Stilling med krav om 3-
årig U/H-utdanning, beholder denne innplasseringen som en 
personlig ordning, selv om de formelt ikke oppfyller 
kompetansekravet på 180 studiepoeng.  
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d) Likestillings- og diskrimineringsloven § 26 
Det vises til pågående trepartssamarbeid om veileder til 
aktivitet- og redegjørelsesplikten. Når veilederen er ferdig, vil 
KS ta initiativet til et møte med partene for å drøfte hvordan 
dette følges opp i KS-området. 
 
e)  
Forholdet mellom rettighetslov og arbeidsmiljølov kan være 
utfordrende. KS mener det er behov for et møte med 
organisasjonene om ulike problemstillinger knyttet til 
opplæringsloven § 9A slik at vi sammen kan drøfte hvordan de 
best kan møtes, og vil i løpet av høsten 2020 innkalle partene 
til møte. 
 
f) Garantiordning for stillinger uten særskilt krav om 

utdanning  
Utregnet laveste årslønn for stillingsgruppen «Stillinger uten 
særskilt krav om utdanning», på 16-årstrinnet, skal av partene 
reguleres slik at den minst tilsvarer 75 % av gjennomsnittlig 
utregnet laveste årslønn på 16-årstrinnet for stillingsgruppene 
(slik stillingsgruppene fremgår pr. 1.1.2020) i kapittel 4. 
 
g) Uttak av pensjon på bakgrunn av særaldersgrense 
Partene er gjennom KLP og Pensjonskontoret gjort 
oppmerksom på en utilsiktet konsekvens av 
arbeidsrettsdommen fra juni 2013 vedrørende uttak av 
pensjon på bakgrunn av særaldersgrense. Partene er på denne 
bakgrunn enige om at pensjonsuttak fra deltidsstilling under 
20 prosent stilling ikke skal utløse rett til alderspensjon for 
tidligere opptjent medlemstid i stillinger med høyere 
aldersgrense. Dette gjelder også ved samtidig opptjening i 
forskjellige pensjonsordninger som er omfattet av 
overføringsavtalen.  
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h) Anbud/utskilling/konkurranseutsetting/privatisering/frist
illing mv av oppgaver/ tjenester 

I de tilfeller oppgaver/tjenester vurderes utført av selvstendige 
juridiske virksomheter, som kan innebære skifte av 
arbeidsgiver, skal kommunen/arbeidsgiver kartlegge 
konsekvensene for AFP- og pensjonsvilkår for berørte ansatte. 
Dette gjelder blant annet fremtidig reguleringspremie for 
berørte ansattes oppsatte rettigheter for arbeidsgiver, samt 
eventuelle individuelle tap av pensjonsrettigheter som følge av 
utmelding av tjeneste-pensjonsordningen og eventuelle tap av 
rett til AFP helt eller delvis. 
 
i) Stillingskode 7730 Stilling med krav om 4-årig 

spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 
Med «4-årig spesialutdanning» menes 3-års 
profesjonsutdanning med ytterligere 60 studiepoeng 
spesialisering/fordypning innenfor eget fagfelt utover 
grunnutdanningen. For å være aktuell for stillingskoden, må 
arbeidstaker i tillegg ha 60 studiepoeng tilleggsutdanning som 
anses som relevant og nødvendig for stillingen. Arbeidsgiver 
må ved tilsetting foreta en konkret vurdering av hvem som 
skal plasseres i stillingskoden, ut fra innhold og krav til den 
enkelte stilling.  
 
j) Musikk- og kulturskoler 

Med mindre annet avtales lokalt, gjelder fram til 30. april 2022 
som et utgangspunkt en arbeidstid på musikk- og kulturskolen 
på 1300 timer. I denne tiden ligger et undervisningsomfang på 
inntil 741 klokketimer. 
 
k) Undervisning etter introduksjonsloven 
Partene er enige om at det er en særlig utfordring å dekke 
opplæringsbehovet iht. introduksjonsloven, og at det ofte er 
behov for en annen forlegning av årsverket enn i 
grunnskolen/videregående opplæring. Det bes om at de lokale 
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parter tar hensyn til dette særlige behovet ved eventuelle 
forhandlinger om arbeidsårets lengde.  
 
l) Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213 
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner 
som er finansiert av midler fra lokale forhandlinger iht. HTA 
kap 4.2.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet 
den nedlegges. 
 
m) Arbeidstid på reiser for undervisningspersonalet 
Det vises til protokoll inngått 1. juli 2005. Reglene for 

arbeidstid på reiser gjeldende pr. 30. april 2004 videreføres 

frem til 30. april 2022. 

n) Redaksjonsutvalg 
Det nedsettes et utvalg som redaksjonelt gjennomgår 
hovedtariffavtalen før trykking. Følgende endringer i kapittel- 
og vedleggsnummerering iverksettes: 

- Kapittel 6 Lærlinger blir nytt kapittel 2 Lærlinger. 
- Kapittel 7 Varighet blir nytt kapittel 6 Varighet og 

regulering 2. avtaleår 
- Vedlegg 6 blir nytt vedlegg 2 Undervisningspersonalets 

lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode 
- Vedlegg 7 blir nytt vedlegg 4 Innleie fra virksomhet som 

har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) 
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      Vedlegg 1 
Vedlegg 1 – Stillingskoder med hovedbenevnelse, 
rapporteringsbenevnelser, stillingsgruppe og 
merknader 
 
Oversikten over stillingskoder med hovedbenevnelser nedenfor er sortert etter 
kapittel i Hovedtariffavtalen og viser rapporteringsbenevnelser, stillingsgruppe og 
merknader.  
Andre rapporteringsbenevnelser kan benyttes lokalt, herunder 
rapporteringsbenevnelser med romertall I for avansementstilling.  
Samlet oversikt over stillinger med særaldersgrense finnes i B-rundskriv nr. 4/2020. 
 
Stillingskoder for ledere i kapittel 3 

Hovedbenevnelse Rapporteringsbenevnelser Stilling
s-
koder 

Øverste administrative leder (med 
særaldersgrense) 

Rådmann/Kommunedirektør  
Fylkesrådmann 

9430 

Kommunalsjef1 Assisterende rådmann/  
Assisterende kommunedirektør 
Kommunalsjef 
Leder 

9440 

Leder/Virksomhetsleder2 Leder 
Virksomhetsleder 

9451 

Leder/Virksomhetsleder2 (med 
særaldersgrense) 

 9456 

Leder3 Avdelingsleder 
Leder 

9454 

Leder3  (med særaldersgrense)  9455 

Rektor/Virksomhetsleder4 Rektor 
Virksomhetsleder 

9951 

Assisterende rektor/ 
Avdelingsleder/ 
Undervisningsinspektør/Fagleder5 

 

Assisterende rektor 
Avdelingsleder 
Undervisningsinspektør  
Fagleder 

9954 

 

Merknader til stillingskoder i kapittel 3: 

1 Leder i kap. 3.4.1 
2 Leder i kap. 3.4.2 
3 Leder i kap. 3.4.3 
4 Skoleleder i kap. 3.4.2 
5 Skoleleder i kap. 3.4.3 
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Stillingskoder i kapittel 4  

Stillingsgruppe Hovedbenevnelser Rapporterings-
benevnelser 

Stillings-
koder  

G
ru

p
p

e 
1

 

Stilling uten 
særskilt krav til 
utdanning 

Ambulansesjåfør (med 
særaldersgrense) 

 7352 

Arbeider  6014 

Arbeider (med særaldersgrense) Badebetjent 
Feier 

6414 

Arbeidsterapeut Aktivitetsleder 6671 

Assistent Assistent 
(barnehage)  
Assistent 
(SFO/skole)  
Bud  
Kokke-
medarbeider  
Internat-
assistent 

6572 

Hjemmehjelp (med særaldersgrense) Husmorvikar 6190 

Kontormedarbeider Fullmektig 7196 

Kontrollør/ inspektør Branninspektør  6221 

Musikk- og kulturmedarbeider Instruktør 
Musiker 

6816 

Maskinist  6293 

Pleiemedarbeider  6583 

Renholder (med særaldersgrense)  7210 

Servicemedarbeider Betjent 
Driftsoperatør 
Kasserer/ 
billettselger 
Kinomaskinist 
Klubbarbeider 
Spesialarbeider 
Tolk 
Trafikkbetjent 
Vakt 

6912 

Sjåfør (med særaldersgrense) Rutebilsjåfør 6883 

Tekniker 
 

Driftsleder  
Driftstekniker 

7177 

Vaktmester  6541 

Fagarbeider-
stilling/ 
tilsvarende 
fagarbeider-
stilling 

Barnepleier (med særaldersgrense)  7024 

Brannkonstabel (med særaldersgrense)  7237 

Fagarbeider Håndverks-
mester 
Aktivitør 
Barne- og 
ungdoms-
arbeider 
Frisør 

7517 
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Elektriker 
Kontorfag-
arbeider 
Kokk 
Omsorgs-
arbeider  

Fagarbeider (med særaldersgrense) Feier 
Renholds-
operatør 

6986 

Fagarbeider med spesialutdanning Spesial-
fagarbeider 

7716 

Fotterapeut  6910 

Førstesekretær  7520 

Hjelpepleier (med særaldersgrense) Helsefag-
arbeider 
Miljøarbeider  

7076 

Helsesekretær  7199 

Konsulent Førstekonsulent 6559 

Miljøarbeider  6684 

Sekretær  6863 

Spesialhjelpepleier (med 
særaldersgrense) 

 7681 

Tannhelsesekretær  7100 

Stilling med 
krav om 
fagbrev og 1-
årig 
fagskoleutdann
ing (min. 60 
fagskolepoeng) 

Fagarbeider med fagskoleutdanning 
 

7718 

Fagarbeider med fagskoleutdanning 
(med særaldersgrense) 

Hjelpepleier 
med fagskole-
utdanning 
Helsefag-
arbeider med 
fagskole-
utdanning 
Brannkonstabel 
med fagskole-
utdanning  

7719 

G
ru

p
p

e 
2

 

Lærer og 
Stilling med 
krav om 3-årig 
U/H-utdanning 
(min. 180 
studiepoeng)  

Barnehagelærer1  6709 

Barnevernpedagog  6508 

Bibliotekar  7026 

Ergoterapeut Ledende 
ergoterapeut 

6517 

Fysioterapeut (med særaldersgrense)  7066 

Kostøkonom  7715 

Miljøterapeut (med særaldersgrense)  6675 

Miljøveileder  6685 

Pedagogisk leder2  7637 

Saksbehandler   7531 

Sosialkurator Sosialkonsulent 7168 

Sosionom  7534 

Spesialkonsulent  6599 

Sykepleier (med særaldersgrense) Bedrifts-
sykepleier  

7174 
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Fagutviklings-
sykepleier  
Hjemme-
sykepleier  
Hygiene-
sykepleier 

Tannpleier  7175 

Vernepleier (med særaldersgrense)  6455 

Annen stilling med krav om 3-årig U/H-
utdanning 

 7732 

Lærer 5   7961 

Adjunkt og 
Stilling med 
krav om 4-årig 
U/H-utdanning 
(min. 240 
studiepoeng) 

Helsesykepleier (med særaldersgrense) 
 

6185 

Klinisk barnevernpedagog  7592 

Klinisk sosionom  7619 

Klinisk spesialist i sykepleie (med 
særaldersgrense) 

 7714 

Klinisk vernepleier (med 
særaldersgrense) 

 7713 

Spesialfysioterapeut (med 
særaldersgrense) 

 7617 

Spesialpedagog Logoped 7522 

Spesialsykepleier (med 
særaldersgrense) 

Fagutviklings- 
sykepleier 
Geriatrisk 
sykepleier  
Onkologisk 
sykepleier  
Psykiatrisk 
sykepleier 
Klinisk spesialist 
i 
spesialsykepleie  

7523 

Spesialvernepleier (med 
særaldersgrense) 

 7733 

Annen stilling med krav om 
spesialutdanning 

Spesial-
barnevern-
pedagog 
Spesial-
ergoterapeut 
Spesial-
sosionom 

7710 

Adjunkt5   7962 

Adjunkt med 
tilleggsutdanni
ng og Stilling 
med krav om 
5-årig U/H-
utdanning 
(min. 300 

Stilling med krav om 4-årig 
spesialutdanning med 1 års nødvendig 
tilleggsutdanning 

 7730 

Stilling med krav om 4-årig 
spesialutdanning med 1 års nødvendig 
tilleggsutdanning (med 
særaldersgrense) 

 
7731 



 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiepoeng) Adjunkt med tilleggsutdanning5   7963 

Lektor og 
Stilling med 
krav om 
mastergrad 
(min. 300 
studiepoeng) 

Stilling med krav om mastergrad (med 
særaldersgrense) 

 7734 

Stilling med krav om mastergrad Logoped med 
mastergrad  
Musikkterapeut 
med 
mastergrad 

7712 

Lektor5   7965 

Lektor med 
tilleggsutdanni
ng 

Lektor med tilleggsutdanning5 
 

7966 

 

 Stillingsgruppe 
følger av 
merknader 

Pedagogisk- psykologisk rådgiver3  7249 

Distriktsmusiker4  7495 

Lærer uten godkjent utdanning5   7960 

Musikk- og kulturskolelærer4 Musikkterapeut 6814 

 

Merknader til stillingskoder i kapittel 4: 

1 Brukes også for barnehagelærer uten godkjent utdanning (på 
dispensasjon) 
2 Pedagogisk leder skal lokalt avlønnes høyere enn utregnet laveste årslønn 
for stillingskode 6709 Barnehagelærer 
3 Gruppe 2 
4 Stilling med krav om formell utdanning i musikk, dans, drama eller andre 
relevante kulturfag tilsvarende 3, 4, 5 eller 6 år lønnes som hhv. lærer, 
adjunkt, adjunkt med tilleggsutdanning, lektor eller lektor med 
tilleggsutdanning 
5 Bestemmelser om lønnsinnplassering av undervisningspersonell følger av 
vedlegg 6 
 
Stillingskoder for arbeidsleder/formann, leder og fagleder 

Hovedbenevnelse Rapporteringsbenevnelser Stilling
s-kode 

Arbeidsleder/formann Arbeidsleder  
Daglig leder SFO  
Husøkonom 
Kantinebestyrer  
Klubbleder  
Oppsynsmann  
Teknisk leder 

7003 

Arbeidsleder/formann (med 
særaldersgrense) 

Bademester/-bestyrer 
Brannformann 
Brannmester 

7004 
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Feierformann 
Formann (med særaldersgrense) 
Overbrann-/brannmester 
Overbrannmester med 
utrykningsplikt 
Underbrannmester 

Ledere Assisterende styrer  
Avdelingsleder  
Avdelingssykepleier  
Daglig leder SFO  
Driftsleder 
Fagleder  
Kjøkkensjef  
Klubbleder 
Kommuneergoterapeut  
Kommunefysioterapeut  
Kontorleder 
Ledende helsesykepleier 
Leder  
Oversykepleier  
Prosjektleder 
Rektor musikk- og kulturskole  
Seksjonsleder  
Sjefergoterapeut  
Sjeffysioterapeut  
Sjefsykepleier 
Soneleder  
Sosialleder  
Styrer 

7451 

Ledere (med særaldersgrense) Avdelingsleder  
Avdelingssykepleier  
Kommunefysioterapeut  
Ledende helsesykepleier 
Sjeffysioterapeut  
Sjefsykepleier 

7458 

Fagleder  Som for 7451 etter lokal vurdering 7453 

Fagleder (med særaldersgrense) Som for 74xx etter lokal vurdering 7459 

Rektor/Leder Rektor 7951 

Assisterende rektor/ Avdelingsleder/ 
Undervisningsinspektør/ Fagleder 

Assisterende rektor  
Avdelingsleder  
Inspektør 
Fagleder 

7954 

 
Lærlinger, utdanningsstillinger, unge arbeidstakere m.m. 

Hovedbenevnelse Merknader Stilling
s-
koder 

Lærling Avlønning iht. HTA kap. 6. 7666 
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Fysioterapeut i turnusåret (med 
særaldersgrense) 

Fysioterapeut i turnusåret avlønnes 
med minimum 90 prosent av 
minstelønn for stilling med krav om 
høgskoleutdanning (0 års 
lønnsansiennitet). 

7711 

Unge arbeidstakere 
 

Arbeidstakere yngre enn 16 år 
avlønnes med 80 % av minstelønn 
for stilling uten krav til utdanning. 
Arbeidstakere fra 16 år til 18 år 
avlønnes med 90 % av minstelønn 
for stilling uten krav til utdanning. 

6600 

Avlaster i eget hjem Avlønning iht. SGS 1030 5510 

Avlaster i brukers hjem Avlønning iht. SGS 1030 5520 

Besøks-/avlastningshjem Avlønning iht. SGS 1030 5530 

 
Stillingskoder i kapittel 5 

Hovedbenevnelse Rapporteringsbenevnelser Stilling
s-
koder2 

Advokat  
 

8001 

Arkitekt   8535 

Spesialbibliotekar   8112 

Ingeniør   8084 

Jordmor (med særaldersgrense)  8209 

Konservator   8103 

Lege   8527 

Prest  8392 

Psykolog  8470 

Radiograf  8564 

Rådgiver1  Pedagogisk-psykologisk rådgiver 8530 

Tannlege (med særaldersgrense)  8301 

Veterinær  8533 

 
Utdanningsstillinger 

Hovedbenevnelse Rapporteringsbenevnelser Stilling
s-
koder 

Utdanningsstillinger m.m.  8711 
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Stillingskoder for ledere 

Hovedbenevnelse Rapporteringsbenevnelser Stilling
s-
koder 

Leder1  8451 

Leder1 (med særaldersgrense)  8452 

 

Merknader til stillingskoder i kapittel 5: 

1 Etter 01.05.2008 forutsettes som hovedregel at arbeidstaker har høyere 
akademisk utdanning eller utdanning tilsvarende plassering i en av de øvrige 
stillingskodene i kap. 5. Unntak fra hovedregelen skal begrunnes skriftlig. 
2Arbeidstakere som pr. 30.4.2008 er innplassert i stillingskode 8293 Maskinist, kan 
velge å forbli i kapittel 5 som en personlig ordning.  
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Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 20/744    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TV-AKSJONEN NRK 2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

TV-aksjonen 2020 går til Verdens naturfond (WWF). WWF vil bruke midlene til å bekjempe 

plastforurensning i verdenshavene. 

Frøya kommune bevilger kr. 25 000 til Tv-aksjonen 2020 

Tilskuddet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo på denne posten er kr.  235 000 pr. 

28.9.2020. 

 

 

Vedlegg: 

 

- Brev fra WWF 

 

Saksopplysninger:   

 

Tv-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon er blitt et felles møtepunkt for dugnad og 

frivillighet i Norge. Søndag 18. oktober går årets aksjon av stabelen. 

TV-aksjonen 2020 går til Verdens naturfond (WWF). Pengene skal brukes til å forhindre plast 

å nå ut i verdenshavene. Det skjer i fire land i Sørøst Asia. Åtte millioner tonn plast havner i 

havet hvert år, plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. 

Pengene som samles inn under TV-aksjonen, skal brukes til å hindre at plastsøppel ender 

opp i elver og hav i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Det er land som står for 25-

35 prosent av all plastforsøpling som slippes it i verdens hav. WWF vil: 

 Utvikle avfallssystemer og infrastruktur for avfallssystemer i utvalgte byer og 

byområder, sånn at søplets ikke havner i elver og hav. 

 Jobbe politisk for forpliktende vedtak mot forsøpling i hvert land. 

 Lage bedre planer for avfallshåndtering. 

 Gi innbyggerne kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne hender.  

For Frøya er dette et viktig tema, vi har alle sett hvor mye plast som havner på våre 

strender, holmer og skjær. Ikke minst Mausund Feltstasjon har de siste åra synliggjort 



problemet. 

For Frøya som en stor produsent av mat i havet er dette et tema som er ekstra aktuelt. 

Til vanlig får folk besøk av personer med bøsser hvor det står TV-aksjon. I år blir det ikke 

bøssebærere, dette setter Corona situasjonen en stopper for. Årets innsamling vil foregå 

digitalt der det er lagt opp til digitale løsninger i samarbeid med Vipps og Spleis. 

 

 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren ser at årets innsamlingsaksjon omfatter et tema som både engasjerer 

og er viktig for Frøya kommune. Behovet for å rydde på holmer og skjær er behørig 

dokumentert de siste åra, spesiell i øyrekka vår. Like viktig som rydding av gammelt søppel 

er det å stoppe videre dumping i havet og det er dette årets aksjon har fokus på. 

Årets innsamlingsaksjon har vært kontroversiell i flere kommuner, men det går mer på 

andre tema WWF engasjerer seg i. Frøya velger å fokusere på saken og stoler på Klima- og 

miljøvernminister Sveinung Rotevatn når han garanterer at årets innsamlingsaksjon ikke går 

til andre formål enn bekjempelse av forurensning i verdenshavene. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 235 000 

 

 

 

 



 

 
TV-aksjonen NRK WWF 

Blimed.no  |  Innsamlingskonto: 8380.08.09005  | Org.nr. 952 330 071 

Frøya kommune 

 

 

Trondheim, 2. juni 2020 

 

TV-AKSJONEN NRK WWF 2020 – Oppfordring til bidrag 

Først og fremst ønsker jeg å takke Frøya for støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet med Frøya 

har en lang tradisjon, og er avgjørende for mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på 

aksjonsdagen som i år er 18. oktober. Over 96 prosent av Norges kommuner og fylker bidro til TV-

aksjonen i fjor. Jeg håper at også Frøya vil gi et pengebidrag til TV-aksjonen i år. 

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet og går av stabelen 18. 

oktober.  

Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med 

konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Vi skal redusere 

plastutslippene og ta vare på verdenshavene. 

Med midler fra TV-aksjonen starter vi der problemet er størst: En tredjedel av plasten i havet kommer 

fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og 

Thailand. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende 

avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. 

Slik bidrar dere enkelt:  

For å synliggjøre det brede engasjementet fra alle landets kommuner registreres alle bidragene på 

giverstafett.no fra 1. august. Når bidraget er registrert blir faktura tilsendt umiddelbart på e-post. Det 

går også an å laste ned faktura som PDF etter at bidraget er registrert. Om du ikke mottar faktura på 

e-post umiddelbart ber vi dere ta kontakt med fylkesaksjonsleder som kan bistå dere.  

Registrerte og innbetalte beløp blir en del av statistikken for deres kommune på aksjonsdagen. 

Vennligst ta kontakt med fylkesaksjonsleder om du har noen spørsmål.  

Med vennlig hilsen, 

Janet Rautio Øverland 
Fylkesaksjonsleder i Trøndelag 
TV-aksjonen NRK, WWF 
Tel: 454 14 356 / E-post: trondelag@tvaksjonen.no 
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HØRING - NOU 2020: 6 FRIE OG HEMMELIGE VALG - NY VALGLOV  

 

 

Forslag til vedtak: 

Høring – NOU 2020:6 – Frie og hemmelige valg – Ny valglov, tas til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev 

NOU 2020:6 – Frie og hemmelige valg – Ny valglov 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå sendt Valglovutvalgets utredning NOU 

2020:6 – Frie og hemmelige valg – ny valglov på høring. 

 

Høringsfrist er 31.desember 2020. 

 

Bakgrunnen for arbeidet var at regjeringen den 21.juni 2017 oppnevnte et valglovutvalg. 

Utvalgets mandat var å lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. 

Utvalget skulle foreta en helhetlig gjennomgang av hvordan valg gjennomføres, og spesielt 

utrede problemstillinger knyttet til klageordningen ved valg og beredskapshjemmel. 

 

Eventuelle høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no og det må framgå klart av 

høringssvaret hvilke kapitler i NOU-en eller hvilke paragrafer i lovutkastet høringsuttalelsene 

gjelder. 

 

Selve utredningen (punkter under er hentet fra høringsbrevet) 

 

Utredningen er delt inn i 5 deler. 

En oppsummering av de sentrale forslagene fra utvalget finne i kapittel 1.2 s.22. Disse er 

gjengitt under: 

 

Valgordning ved stortingsvalg: 

 

- En mer proporsjonal valgordning med lavere sperregrense 



- En mer rettferdig fordeling av mandater mellom valgdistriktene 

- Innføre personvalg 

- Beholde 19 valgdistrikter 

- Kompromissmodeller 

 

Stemmerett for 16-åringer ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 

 

Nytt klagesystem 

 

Beredskapshjemmel 

 

Ikke innføre elektronisk valg 

 

Lovfeste bruk av IKT-system for gjennomføring av valg 

 

Fortsatt krav om uavhengige tellinger 

 

Bistand til velgere med funksjonsnedsettelser 

 

 

Andre del av utredningen innheolder grunnlaget for utvalgets arbeid. 

 

Tredje del handler om selve gjennomføringen av valget. 

 

Fjerde del diskuterer regler for godkjenning og klage, omvalg og beredskapshjemmel, samt 

økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene. 

 

Femte del innholder utvalgets til ny valglov med merknader. Utvalget har også utarbeidet 

forslag til endringer i Grunnloven, som følge av ulike forslag i utredningen. 

 

For ytterligere informasjon og opplysninger om forslagene til endringer, vises det til vedlagte 

høringsdokument. 

 

Til slutt kan det opplyses om at regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny 

valglov for Stortinget innen utgangen av 2022. Ny valglov og ny valgordning ved 

stortingsvalg vil gjelde fra stortingsvaglet 2025. Det er imidlertid mulig at enkelte av utvalgets 

forslag kan tre i kraft før kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 
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Kapittel 1  

Utvalgets mandat og arbeid – sammendrag

1.1 Utvalgets sammensetning, mandat 
og arbeid

1.1.1 Utvalgets sammensetning

Valglovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolu-
sjon 21. juni 2017. Utvalget har hatt følgende sam-
mensetning:
– Ørnulf Røhnebæk, lagdommer, Hamar (leder)
– Anders Anundsen, Fremskrittspartiet, advo-

kat, Larvik, (fra 12. juli 2018 til overlevering)
– Dag Arne Christensen, forskningsleder, Ber-

gen
– Johan Giertsen, Høyre, professor, Bergen
– Anne K. Grimsrud, Senterpartiet, spesialrådgi-

ver, Lier
– Janne Merete Hagen, spesialrådgiver, Nordre

Follo
– Kristin Taraldsrud Hoff, direktør, Oslo
– Eirik Holmøyvik, professor, Bergen
– Heikki Eidsvoll Holmås, Sosialistisk Venstre-

parti, seksjonsleder, Oslo
– Sofie A. E. Høgestøl, Venstre, førsteamanuen-

sis, Oslo
– Hanne C. S. Iversen, Fremskrittspartiet, vara-

representant til Stortinget, Harstad (fra opp-
nevning til 11. juli 2018)

– Thomas Nygreen, Rødt, senioringeniør, Oslo,
(fra 21. november 2017 til overlevering)

– Sigrid Stokstad, forsker, Oslo
– Knut Storberget, Arbeiderpartiet, fylkesmann,

Elverum
– Øyvind Strømmen, Miljøpartiet De Grønne,

informasjonsrådgiver, Samnanger
– Bjørg Tørresdal, Kristelig Folkeparti, rektor,

Levanger
– Bernt Aardal, professor, Bærum
– Kari Aarnes, kontorsjef, Steinkjer
– Tom Refsum Aatlo, seniorrådgiver, Oslo

Utvalgets sekretariat har bestått av:
1. Jan Morten Sundeid, fagdirektør (sekretariats-

leder)

2. Marie Svendsen Mjøsund, fagdirektør (nestle-
der i sekretariatet)

3. Ingvild Kristine Lysne, rådgiver (fra 1. januar
2018)

4. Øyvind Bugge Solheim, rådgiver (fra 13.
november 2018 til 31. mars 2020)

5. Annie Magnus, seniorrådgiver (fra 1. februar
2018 til 28. februar 2019)

I tillegg har seniorrådgiver Cathrine Sørlie, ansatt
i Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
periodevis vært tilknyttet sekretariatet.

1.1.2 Utvalgets mandat

Utvalget ble gitt følgende mandat:

1. Bakgrunn for oppnevning av utvalget
Høy tillit til politiske institusjoner er nødvendig
for å ha et velfungerende demokrati. At de som
velges representerer folkets vilje, og at valget
foregår korrekt og på en tillitsvekkende måte,
er avgjørende for legitimiteten til demokratiet.
I de senere år har det vært en del oppmerksom-
het internasjonalt rundt hvorvidt tilliten til vik-
tige institusjoner i det politiske liv er synkende
eller ikke. I Norge er det høy tillit til valggjen-
nomføringen og til de politiske institusjonene.

Stortinget har vedtatt en regionreform med
sikte på å redusere antall fylker til om lag ti.
Dette fører med seg spørsmål om endring av
valgordningen, ettersom fylkene i dag er valg-
distrikter til stortingsvalg. Det er viktig å sikre
at det tas høyde for endringene i fylkesstruktu-
ren på en god måte.

Forrige valglovutvalg ble nedsatt for 20 år
siden. På disse årene har det skjedd omfat-
tende endringer i hvordan valg gjennomføres i
Norge. Det er økt bruk av teknologi, strengere
krav til tilgjengelighet og økt standardisering
og profesjonalisering. Staten har på flere områ-
der tatt en større rolle gjennom utarbeidelse av
et valgadministrativt it-system, økt veiledning
og større grad av tilrettelegging.
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2. Utvalgets mandat
Utvalgsarbeidet skal legge til rette for fortsatt
høy tillit til valgordningen og gjennomføringen
av valg i årene fremover. Utvalget skal rede-
gjøre for valg som et grunnleggende trekk ved
demokratiet både på sentralt og lokalt nivå.
Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til å
sikre gode rammevilkår for demokratiet også i
kommende år.

2.1 Ny valglov
Det har skjedd flere endringer i lov og forskrift
siden forrige valglovutvalg. Endringene har
kommet enkeltvis og til ulike tider, og det er
behov for å se på disse endringene i et helthet-
lig perspektiv. Utvalget skal fremme et helhet-
lig forslag til ny valglov. Hensynet til foren-
kling, oversiktlighet, lesbarhet og praktisk
anvendbarhet må stå sentralt i utarbeidelse av
lovteksten. Det skal legges vekt på å skape
klare regler som er enkle å praktisere, og sørge
for at bestemmelsene i størst mulig grad er tek-
nologiuavhengige. Utvalget skal vurdere for-
holdet mellom hva som reguleres i lov og hva
som skal reguleres i forskrift, og også komme
med forslag til ny forskrift. Utvalget skal vur-
dere hvilke bestemmelser som bør ligge i
Grunnloven og hva som kan reguleres i valglo-
ven.

2.2 Valgordning
Stortinget har vedtatt ny fylkesstruktur. Utval-
get skal utrede hvordan ny fylkesstruktur
påvirker valgordningen, herunder om dagens
inndeling i valgdistrikter skal videreføres, eller
om antall valgdistrikter skal reduseres i tråd
med fylkesstrukturen. Utvalget skal også
utrede ny personvalgordning for stortingsvalg.
Utvalget står fritt til å se på øvrige elementer i
valgordningen, og også til å se på valgordning
til kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgord-
ningen bør være lett forståelig, oppleves som
rettferdig, ha legitimitet og sørge for god poli-
tisk og geografisk representasjon. I utrednin-
gen skal utvalget se på hvordan valgordningen
bidrar til viktige demokratiske elementer som
forutsigbarhet, deltagelse, tillit og legitimitet.
Ny valgordning skal kunne tre i kraft fra stor-
tingsvalget i 2025. Eventuelle behov for
endringer i Grunnloven som følge av ny valg-
ordning må identifiseres.

2.3 Valggjennomføring
Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang
av hvordan valg gjennomføres. Utvalget skal
særlig utrede følgende problemstillinger:

a. Ansvar og roller. 
Det er valgmyndigheter på både kommu-

nalt, fylkeskommunalt og statlig nivå i Norge,
og lokale valgmyndigheter har stor grad av fri-
het. Det har skjedd flere endringer i oppga-
vefordelingen mellom de ulike nivåene de
senere år. Utvalget skal vurdere om ansvars- og
rollefordelingen er hensiktsmessig, og hvor-
dan det kommunale ansvaret påvirkes av økt
statlig tilrettelegging. Utvalget skal blant annet
se på ansvar for mottak av stemmer, opptelling
av stemmer og godkjenning av valg.

b. Avvikling av stemmegivningen. 
I Norge er det mulig å avgi stemme fra 1.

juli til valgdagen i september, noe som er svært
lenge i internasjonal sammenheng. Det er flere
faser i valggjennomføringen med ulike regler.
Måten valg avvikles på og de ulike valgfasene
har betydning for frister og for hvor lang tid det
tar å forberede et valg. Sammenlignet med land
som har mulighet for nyvalg, er den norske for-
beredelsesfasen til valget svært lang og ressur-
skrevende. Utvalget skal også se på hvordan
kommunene organiserer valglokaler, sikring
av tilgjengelighet, åpningstider og behov for
særskilte arbeidstidsbestemmelser for valg-
medarbeidere i kommunene.

c. Forsendelse av forhåndsstemmer. 
Alle forhåndsstemmer som avgis i en annen

kommune enn den velgeren er manntallsført i,
videresendes for kontroll og godkjenning til
rette kommune ved hjelp av post. Den norske
postsektoren er i endring. Disse endringene
har allerede fått konsekvenser for tidsbruken
for forsendelse av forhåndsstemmer. I 2016 ble
derfor fristen for når stemmer måtte være inne
hos valgstyret for å kunne godkjennes, flyttet
til tirsdagen etter valgdagen. Dette vil imidler-
tid ikke være tilstrekkelig på lang sikt. Utvalget
skal vurdere fremtidige forsendelsesmåter av
forhåndsstemmer for å sikre at stemmer ikke
må forkastes.

d. Praktiske forhold knyttet til gjennomfø-
ring av sametingsvalget. 

Valg til Sametinget avholdes samtidig som
stortingsvalg, og det er kommunene som er
ansvarlig for den praktiske gjennomføringen.
Det er viktig å sikre at gjennomføringen av
sametingsvalg og stortingsvalg ses i sammen-
heng. Regler om den praktiske gjennomførin-
gen av sametingsvalget reguleres av forskrift
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for valg til Sametinget. Utvalget skal vurdere
om reglene om praktisk valggjennomføring for
stortingsvalg av praktiske hensyn også bør
gjelde for valg til Sametinget. Utvalget skal
ikke vurdere samepolitiske forhold eller for-
hold som har betydning for de overordnede
sidene ved valgordningen til Sametinget, som
prinsipper for mandatfordeling, fordeling av
mandater på kretser og inndeling i valgkretser.

2.4 Klageordning
I forbindelse med valgobservasjon i 2009 og
2013 kom OSSE med kritikk av den norske kla-
geordningen for valg, der det påpekes at klage-
ordningen ikke er i samsvar med 3 internasjo-
nale konvensjoner. Det er i dag ikke mulig å
påklage en avgjørelse i klagesak knyttet til val-
get inn for domstolene. Som følge av kritikken
fra OSSE, ba Norge om en vurdering fra Euro-
parådets lovtolkningsorgan Venezia-kommisjo-
nen. Venezia-kommisjonen støttet OSSEs vur-
dering og kom med en uttalelse der de anbefa-
ler at Norge endrer klageordningen. Utvalget
skal utrede problemstillingen knyttet til klage-
ordning for valg. Lovgivning og praksis i andre
sammenlignbare land skal inngå i dette.

2.5 Beredskapshjemmel
Etter valgloven kan Stortinget kun påby
omvalg dersom stortingsvalget i en kommune
eller et fylke er kjent ugyldig på grunn av en feil
som antas å ha hatt innflytelse på utfallet av val-
get. Det er ikke mulig å utsette valgdagen. Det
kan tenkes at svært alvorlige og omfattende
naturkatastrofer, terrorhendelser eller andre
ekstraordinære hendelser kan påvirke mulig-
heten for deltagelse på en slik måte at det vil
være behov for å utsette valgdagen eller skrive
ut omvalg dersom hendelsen inntreffer på valg-
dagen. I en slik alvorlig situasjon bør hjem-
melsgrunnlag og prosedyre for beslutning
være klar. En slik hjemmel må ha strenge vil-
kår, og det må sikres at legitimiteten til beslut-
ningen ikke trekkes i tvil. Utvalget skal utrede
problemstillingen. Som del av arbeidet skal
utvalget også hente inn internasjonal erfaring
om tilsvarende problemstillinger og lovgivning
i andre land.

3. Innretning av utvalgsarbeidet
Utvalget skal basere arbeidet sitt på forskning
og empirisk kunnskap, og bidra til økt forstå-
else av demokrati og valg. Utvalget skal i sitt
arbeid sikre at relevante innspill fra berørte
aktører blir ivaretatt på en hensiktsmessig

måte. Internasjonale erfaringer skal innhentes
der det er relevant. Utvalget kan be om sær-
skilte orienteringer og/eller utredninger på
enkeltområder. Utvalget skal i samsvar med
Utredningsinstruksen redegjøre for forslage-
nes økonomiske, administrative og eventuelle
andre vesentlige konsekvenser på kort og lang
sikt, og peke på eventuelle ytterligere utred-
ningsbehov. Utvalget skal avgi sin utredning til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
innen 31. desember 2019.

Utvalget fikk ved brev 8. mars 2019 forlenget fris-
ten for å levere utredningen til 31. mai 2020.

1.1.3 Utvalgets arbeid

Utvalget hadde sitt første møte 16. oktober 2017.
Totalt har utvalget hatt 19 møter, hvorav 10 var
todagersmøter og 1 var et tredagersmøte. De
fleste møtene har vært i Oslo-området, men utval-
get har også hatt møter i Os (Hordaland) og Kara-
sjok.

Utvalget har møtt ulike interessegrupper og
eksperter. Når det gjelder praktisk valggjennom-
føring, har utvalgsmedlem Kari Aarnes fra Stein-
kjer kommune, Bjarne Christiansen fra Hedmark
fylkeskommune og Karina Miller fra Oslo kom-
mune presentert erfaringer med 2017-valget,
Valgdirektoratet og Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet (KMD) har presentert EVA-
systemet og evalueringen av stortingsvalget 2017,
Ingrid Sand fra konstitusjonell avdeling på Stortin-
get har redegjort for Stortingets rolle ved valg,
Stian Innerdal fra Blindeforbundet og Cato Lie fra
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
har presentert problemstillinger knyttet til tilgjen-
gelighet ved valg. Nasjonal sikkerhetsmyndighet
og KMD har holdt en presentasjon om sikkerhet i
valggjennomføringen.

Når det gjelder deltakelse i valg, har utvalget
møtt Rode Hegstad og Andreas Borud fra Lands-
rådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjo-
ner (LNU), som holdt et innlegg om ungdoms del-
takelse og rolle i demokratiet. Forskning på valg-
deltakelse og hva som påvirker denne, har blitt
presentert av Johannes Bergh, lederen for Stor-
tingsvalgundersøkelsen (Institutt for samfunns-
forskning).

Når det gjelder valgordningen, har utvalget
møtt Jørgen Elklit, professor emeritus ved Univer-
sitetet i Århus, og John Högström, førsteamanu-
ensis ved Mittuniversitetet i Östersund, som pre-
senterte valgordningene i Danmark og Sverige for
utvalget. Utvalget har også hatt møte med Tarjei
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Jensen Bech (fylkesvaraordfører), Remi Strand
(gruppeleder Arbeiderpartiet) og Jo Inge Hesje-
vik (gruppeleder Høyre) fra Finnmark fylkeskom-
mune. I tillegg har utvalget hatt møte med Tove
Anti fra administrasjonen i Sametinget.

Utvalget har videre møtt internasjonale
eksperter på valglovgivning. På møtet deltok
representanter fra Veneziakommisjonen: Oliver
Kask, dommer ved appelldomstolen i Tallinn og
medlem av Veneziakommisjonen, Gaël Martin-
Micallef og Victoria Lee. Jan E. Helgesen, Norges
representant i Veneziakommisjonen, var også til
stede på møtet. I tillegg deltok et medlem fra
Europarådets arbeidsgruppe for utvikling av stan-
darder for elektronisk stemmegivning, Ardita
Driza Maurer, og representanter fra Kontoret for
demokratiske institusjoner og rettigheter
(ODIHR) i Organisasjonen for sikkerhet og sam-
arbeid i Europa (OSSE): Steven Martin, Tatyana
Hilshcer-Bogussevich og Oleksii Lychkovakh.

Utvalget har fått utarbeidet flere rapporter om
ulike temaer, som følger utredningen i vedlegg.
Eirik Holmøyvik, medlem av utvalget og professor
ved Universitetet i Bergen, har skrevet om klage-
ordningen ved stortingsvalg.1 Yngve Flo, førstea-
manuensis ved Universitetet i Bergen, har skrevet
om valgdistriktsinndelingen i et historisk perspek-
tiv.2 Bjørn Erik Rasch, professor ved Universitetet
i Oslo, har skrevet om betydningen av inndelin-
gen i valgdistrikter.3 Sammenhengen mellom val-
gordning og valgdeltakelse er belyst i notatet fra
Johannes Bergh og Atle Haugsgjerd, begge for-
sker II ved Institutt for samfunnsforskning.4

Johannes Bergh og Jo Saglie, forsker II og I ved
Institutt for samfunnsforskning, har undersøkt
konsekvensene av ulike personvalgordninger ved
stortingsvalg.5 Til slutt har sikkerheten i demo-
kratiske prosesser i Norge blitt vurdert av Proac-
tima AS ved Anne-Kari Valdal, Hermann S. Wien-
cke, Chris Dale, Svein Tuastad, Trine Holo, Willy
Røed og Bjørg Sandal.6

Utvalgets medlemmer har underveis i utval-
gets arbeid deltatt på diverse konferanser og
seminarer hvor de har redegjort for arbeidet og
mottatt innspill til dette. I tillegg har utvalget fått
ulike skriftlige innspill.

Utvalget har lagt vekt på å lage en lovtekst
med klart og forståelig språk. Utvalget etablerte
derfor en egen lovtekstgruppe sammen med
Språkrådet for å arbeide med lovteksten. Fra
Språkrådet deltok Aud Anna Senje og Kjetil
Aasen. Gruppen hadde sju møter. I tillegg har
Bård Eskeland bistått med utformingen av grunn-
lovsforslag.

1.2 Sentrale forslag fra utvalget

Utvalget har vurdert ulike sider ved den norske
valgordningen og hvordan valg gjennomføres i
Norge. Utvalget mener at dagens regelverk stort
sett fungerer godt. Utvalget mener det er viktig å
bygge videre på det som fungerer, og foreslår der-
for endringer i den gjeldende valgordningen iste-
denfor en helt ny valgordning. Det foreslås heller
ingen stor omlegging av den praktiske gjennomfø-
ringen av valg.

På enkelte områder foreslår utvalget likevel
noen vesentlige endringer. Utvalget foreslår blant
annet å innføre en uavhengig juridisk klageord-
ning.

Utvalget har på enkelte punkter delt seg i et
flertall og et mindretall. I sammendraget her og i
utvalgets forslag til lovtekst omtales kun flertallets
lovforslag. Mindretallets forslag er omtalt i de
enkelte kapitlene.

1.2.1 Valgordning ved stortingsvalg

Utvalget foreslår hovedsakelig å videreføre
dagens valgordning. Det er imidlertid
tre elementer ved valgordningen som utvalgets
flertall ønsker å endre: metoden for fordeling av
mandater mellom valgdistriktene, proporsjonalite-
ten i valgordningen og personvalgordningen.

1.2.1.1 En mer proporsjonal valgordning med 
lavere sperregrense

Flertallet i utvalget mener den norske valgordnin-
gen bør bli mer proporsjonal enn i dag. Det er en
relativt stor andel av stemmene som i dag ikke
leder til representasjon på Stortinget, og det er

1 Eirik Holmøyvik, «Klageordning for stortingsval», Vedlegg
1 til utredningen, 2020.

2 Yngve Flo, «‘... en naturlig inndeling med sterk forankring i
livsforholdene i landet’. Dei historiske føresetnader for val-
distriktsinndelinga ved stortingsval», Vedlegg 2 til utred-
ningen, 2018.

3 Bjørn Erik Rasch, «Betydningen av inndeling i valgdistrik-
ter», Vedlegg 3 til utredningen, 2018.

4 Johannes Bergh og Atle Haugsgjerd, «Hvilken valgordning
får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom
valgordninger og valgdeltakelse», Vedlegg 5 til utrednin-
gen (Institutt for samfunnsforskning, 2018).

5 Johannes Bergh og Jo Saglie, «Personvalg ved stortings-
valg: Konsekvenser av ulike valgordninger», Vedlegg 4 til
utredningen (Institutt for samfunnsforskning, 2018).

6 Anne-Kari Valdal mfl., «Sikkerheten i demokratiske proses-
ser i Norge», Vedlegg 6 til utredningen (Proactima, 2019).
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stor forskjell i hvor stor grad partiene får den
representasjonen de skulle hatt målt etter andelen
stemmer. Flertallet mener at partiene i større
grad enn i dag bør få like stor andel av represen-
tantene på Stortinget som de får av andelen stem-
mer.

Utvalget har vurdert ulike måter å gjøre valgo-
rdningen mer proporsjonal på. Etter flertallets syn
er det mest hensiktsmessige tiltaket å redusere
sperregrensen på utjevningsmandater til tre pro-
sent. I dag har sperregrensen svært stor betyd-
ning for hvor stort samsvaret er mellom stemmer
og representasjon for små partier. Ved å senke
sperregrensen vil flere av partiene som allerede i
dag får direktemandater, komme over grensen og
få større representasjon. Samtidig vil ikke terske-
len for å bli representert i praksis bli lavere enn i
dag.

1.2.1.2 En mer rettferdig fordeling av mandater 
mellom valgdistriktene

I dag brukes areal i fordelingen av mandater mel-
lom valgdistriktene. Dette er begrunnet i et ønske
om å sikre perifere valgdistrikter høyere repre-
sentasjon og dermed større innflytelse enn de
ellers ville hatt. Samtidig leder det til at en del
valgdistrikter som ikke nødvendigvis er veldig
sentralt plassert, mister mandater de ellers ville
fått, på grunn av begrenset areal. Overrepresenta-
sjonen til særlig Finnmark er også svært stor i
internasjonal sammenheng.

Utslagene av dagens fordelingsmetode med
arealfaktor er både store og vilkårlige. Flertallet
mener at selv om det er viktig å ta distriktshensyn
i fordelingen av mandater mellom valgdistriktene,
gjør både størrelsen på de positive utslagene og
vilkårligheten i hvilke valgdistrikter som taper
mest på ordningen, at den ikke fungerer tilfreds-
stillende. Flertallet foreslår derfor å innføre en
ordning som gir mindre valgdistrikter representa-
sjon på bekostning av de store, og som i tillegg
sikrer de minste valgdistriktene et minimum på
fire representanter. I denne ordningen får alle
valgdistriktene ett mandat først, før de øvrige
mandatene fordeles etter innbyggertall, men
ingen valgdistrikter får færre enn fire mandater
totalt. Ordningen sikrer dermed de mindre valg-
distriktene representasjon og har ikke de vilkår-
lige utslagene dagens ordning har.

1.2.1.3 Innføre personvalg

Flertallet mener det bør innføres reelt personvalg
ved stortingsvalg. Det er en utvidelse av demokra-

tiet at velgerne får innflytelse over hvilken repre-
sentant som skal bli valgt, i tillegg til hvilket parti
som skal få en representant. Dagens ordning ved
stortingsvalg er problematisk fordi den gir inn-
trykk av at det er mulig å påvirke hvem som blir
valgt, selv om dette bare er en teoretisk mulighet.
Flertallet mener at kommunestyrevalgordningen,
det vil si en ordning der partiene kan gi et stem-
metillegg og velgerne kan gi personstemmer, bør
innføres både ved stortingsvalg og fylkestings-
valg. Denne ordningen balanserer velgerinnfly-
telse og partienes rolle på en god måte og gir de
ulike partiene mulighet til å bestemme hvor mye
innflytelse velgerne bør få på deres lister. Ordnin-
gen er velkjent for norske velgere, og det å inn-
føre nesten like ordninger ved alle valg kan bidra
til økt deltakelse i personvalget. Utvalget foreslår
ikke å innføre slengere ved stortingsvalg og fyl-
kestingsvalg.

1.2.1.4 Beholde 19 valgdistrikter

Utvalget har vurdert om de nye fylkene bør fun-
gere som valgdistrikter. Fylkene har siden 1953
utgjort de norske valgdistriktene, og det kan føres
flere argumenter for at det er naturlig å ta
utgangspunkt i fylkesinndelingen når en bestem-
mer valgdistriktene. Valgdistriktsinndelingen har
imidlertid konsekvenser for i hvor stor grad hele
landet blir representert med egne representanter.
Dagens 19 valgdistrikter sikrer i større grad
representasjon fra hele landet enn det de nye fyl-
kene gjør. Flertallet mener derfor at det er bedre å
beholde dagens 19 valgdistrikter enn å følge den
nye fylkesinndelingen. Flertallet mener i tillegg at
enkelte av de 11 nye fylkene uansett ikke er egnet
som valgdistrikter. Flertallet mener blant annet at
Viken blir et for stort valgdistrikt. Hvis fylket
deles i flere valgdistrikter, vil det hindre at valgdis-
triktet blir mye større enn de andre valgdistrik-
tene. Dette vil bidra til å få en valgordning som
fungerer mest mulig likt i hele landet.

1.2.1.5 Kompromissmodeller

I et forsøk på å finne modeller der medlemmene
stiller seg bak alle elementene, har utvalget kom-
met fram til to løsninger, heretter omtalt som «19-
modellen» og «fylkesmodellen». Det ligger i nav-
nene at utgangspunktene for de to modellene har
vært henholdsvis dagens 19 valgdistrikter og valg-
distrikter som følger den til enhver tid gjeldende
fylkeskommunale inndelingen. Flertallet i utval-
get stiller seg bak 19-modellen.
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1.2.2 Stemmerett for 16-åringer ved 
kommunestyre- og fylkestingsvalg

Flertallet foreslår å senke stemmerettsalderen
ved kommunestyre- og fylkestingsvalg til 16 år.
Dette vil gi ungdom praktisk erfaring med demo-
krati, noe som kan øke framtidig valgdeltakelse.
Fylkestingene og kommunestyrene behandler
mange saker som angår ungdom, og som ungdom
bør få mulighet til å påvirke gjennom stemmesed-
delen. Flertallet vil ikke senke stemmerettsalde-
ren ved stortingsvalg.

1.2.3 Nytt klagesystem

Utvalget foreslår viktige endringer i klage-
systemet.

For det første foreslår utvalget å gjøre
riksvalgstyret om til et uavhengig klageorgan med
en sammensetning med overvekt av dommere.
Riksvalgstyret skal behandle klager på forberedel-
sen og gjennomføringen av alle de tre valgene.
Stortinget skal oppnevne medlemmene av
riksvalgstyret. Dette vil sikre en uavhengig juri-
disk prøving av klager på valg.

For det andre foreslår utvalget å utvide kla-
geadgangen noe. Utvalget foreslår blant annet at
personer som har forhåndsstemt eller har forsøkt
å forhåndsstemme utenfor det valgdistriktet de er
manntallsført i, skal kunne klage på gjennomførin-
gen av forhåndsstemmingen i den kommunen der
de forhåndsstemte eller forsøkte å forhånds-
stemme. Utvalget foreslår også å gi dem som stil-
ler liste, en egen klageadgang.

For det tredje foreslår utvalget klagerett på
Stortingets, fylkestingets og kommunestyrets
vedtak om hvorvidt valget er gyldig. Ved stor-
tingsvalg skal klagen behandles av Høyesterett.
Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal
klagen behandles av riksvalgstyret.

Valget kan bare kjennes ugyldig når det er
sannsynlighetsovervekt for at feilen har påvirket
mandatfordelingen.

1.2.4 Beredskapshjemmel

Utvalget foreslår at det tas inn beredskapshjemler
i valgloven og Grunnloven. Etter disse bestem-
melsene kan valgtinget utsettes eller forlenges
hvis det har skjedd noe ekstraordinært som er
egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne fra å
stemme. Utvalget foreslår videre at det skal kunne
holdes omvalg hvis det har skjedd noe ekstraordi-
nært som har hindret en vesentlig del av velgerne
fra å stemme. Det er strenge vilkår for å kunne

benytte de foreslåtte hjemlene, og utsettelse, for-
lengelse eller omvalg er kun mulig dersom det er
nødvendig for å sikre velgerne muligheten til å
stemme.

Myndigheten til å bestemme en utsettelse, en
forlengelse eller et omvalg legges ved stortings-
valg til Stortinget. Siden slike tiltak kun vil være
relevant i ekstraordinære situasjoner, og fordi det
kan være av avgjørende betydning å få gjort ved-
taket raskt, foreslår utvalget at Kongen i statsråd
skal kunne utsette eller forlenge valget hvis det
ikke er mulig å samle Stortinget. Ved kommune-
styre- og fylkestingsvalg foreslår utvalget at myn-
digheten legges til Kongen i statsråd.

1.2.5 Ikke innføre elektronisk valg

Utvalget har vurdert muligheten for å innføre
elektronisk valg.

Flertallet mener prinsipielt at velgerne bør
stemme i et valglokale. Dette skyldes at prinsippet
om hemmelig valg ikke vil kunne ivaretas i til-
strekkelig grad dersom velgerne stemmer utenfor
et valglokale. Det vil heller ikke være mulig fullt
ut å kontrollere at ingen blir utsatt for utilbørlig
press så lenge stemmingen ikke foregår i et valg-
lokale.

Flertallet mener videre at sikkerheten ved
elektroniske valg ikke er god nok i dag uavhengig
av hvor stemmingen skjer. For å opprettholde høy
tillit til valget og for å sikre at valgene går rett for
seg, er sikkerheten og påliteligheten i stemme-
systemet svært viktig. Flertallet peker på at det er
viktig å bygge kompetanse på elektronisk stem-
ming for å kunne gjøre gode vurderinger av hvilke
muligheter og risikoer elektronisk stemming kan
innebære. Utvalget mener at muligheten for å
utvikle sikre løsninger for elektronisk stemming i
valglokalene bør utredes, blant annet for å bedre
tilretteleggingen for velgere med funksjonsned-
settelser.

1.2.6 Lovfeste bruk av IKT-system for 
gjennomføring av valg

Utvalget mener at bruken av et statlig IKT-system
for valggjennomføring, tilsvarende det som i dag
er EVA, bør lovfestes. Ved å lovfeste bruken av et
statlig IKT-system vil kommunene og fylkeskom-
munene måtte bruke dette systemet. Samtidig vil
staten ha ansvaret for å tilby et valggjennomfø-
ringssystem som er testet og sikret i nødvendig
grad, samt for å tilby opplæring, støtte og veiled-
ning til dette systemet. Det er et viktig nasjonalt
mål å sikre valggjennomføringen, og lovfesting av
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plikt til å bruke et statlig IKT-system er et virke-
middel for å nå dette målet.

1.2.7 Fortsatt krav om uavhengige tellinger

Utvalget mener at det skal lovfestes at alle stem-
mer skal telles på to uavhengige måter ved norske
valg. De siste årene har det vært utstrakt bruk av
skannere i opptellingen, og det er viktig å sikre at
valgresultatet ikke kan påvirkes eller trekkes i tvil
som følge av feil ved, eller angrep mot, disse mas-
kinene. Ved å lovfeste at det skal telles på to ulike
måter, sikres det at det ikke er de samme maski-
nene (eller maskiner med lik programvare) som
teller stemmesedlene to ganger. Dette bidrar til å
sikre opptellingen mot denne typen angrep.

1.2.8 Bistand til velgere med 
funksjonsnedsettelser

Utvalget har vurdert dagens regler for å kunne ta
med seg hjelpere inn i valgavlukket. I dag kan vel-
gere som har behov for det, ta med seg en valg-
funksjonær inn i avlukket, og velgere med alvorlig
psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse som har
behov for det, kan velge seg ut en egen hjelper i
tillegg til valgfunksjonæren. Utvalget mener at
alle som grunnet psykisk og fysisk funksjonsned-
settelse ikke kan stemme alene, bør ha krav på
assistanse fra en selvvalgt hjelper. Gjeldende krav
om alvorlig funksjonsnedsettelse foreslås fjernet.

Utvalget har i tillegg vurdert om dagens regel
om at det alltid skal være med en valgfunksjonær i
tillegg til selvvalgt hjelper, bør videreføres. Dette
er en avveining mellom hensynet til å motvirke
utilbørlig påvirkning og velgerens mulighet til å
velge hvem som skal få vite hva velgeren stem-
mer. Utvalget mener hensynet til velgernes ver-
dighet og muligheten til å velge hvem de skal få
assistanse av, kan være avgjørende for at velgeren
fritt kan stemme på partiet velgeren ønsker. Utval-
get foreslår derfor at velgere som på grunn av
funksjonsnedsettelse trenger assistanse for å
stemme, bør kunne få velge å bare ha med egen
hjelper inn i valgavlukket.

1.3 Sammendrag

1.3.1 Innledning

Utvalget gir her et sammendrag av forslagene i de
enkelte kapitlene.

Utredningen er delt i fem deler. Den første
delen, Innledning, inkluderer kapitlene 1 til 4.

Denne delen tar for seg grunnlaget for utvalgets
arbeid.

Del to, Valgordning, går gjennom utvalgets
anbefalinger knyttet til valgordningen. Dette dek-
ker de ulike elementene ved hvordan stemmer
blir omgjort til representasjon i de tre ulike val-
gene, i tillegg til personvalg, folkeavstemninger
samt regler knyttet til stemmerett, valgbarhet og
ombudsplikt.

Den tredje delen, Gjennomføring av valg, dek-
ker selve gjennomføringen av valget. Her diskute-
res regler for listestilling, ordensregler og regler
for legitimasjon og tilrettelegging i tillegg til
regler for opptelling av stemmene. Denne delen
har også kapitler om bruk av teknologi og valg til
Sametinget.

I den fjerde delen, Godkjenning av valg, disku-
teres reglene for godkjenning og klage, for
omvalg og beredskapshjemler.

Den femte delen, Lovforslag med merknader,
tar for seg lovforslaget og merknadene til de ulike
bestemmelsene samt økonomiske og administra-
tive konsekvenser.

1.3.2 Prinsipielle betraktninger – 
formålsparagraf

Utvalget redegjør i kapittel 2 for de sentrale nasjo-
nale og internasjonale prinsippene for valg. I til-
legg foreslås det en justering i formålsbestemmel-
sen. Dette medfører at prinsippet om «direkte»
valg, som er forankret i flere andre bestemmelser
i både Grunnloven og valgloven, ikke lenger fram-
heves i formålsbestemmelsen. Det som løftes
fram som overordnede hensyn, både i Grunnlo-
ven og valgloven, er at valgene skal være «frie og
hemmelige».

1.3.3 Deltakelse

I kapittel 3 redegjør utvalget for valgdeltakelsen i
Norge og for forhold som påvirker valgdeltakel-
sen.

1.3.4 Teknologi og sikkerhet

Kapittel 4 omtaler teknologi og sikkerhet ved
gjennomføring av valg. Utvalget ser på sikkerhe-
ten i demokratiske prosesser og særlige hensyn
knyttet til valgområdet. Utvalget drøfter her også
spørsmålet om elektronisk stemming over inter-
nett bør innføres i Norge, og konkluderer med at
det ikke bør åpnes for slik stemming.
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1.3.5 Valgordning ved stortingsvalg

Utvalget drøfter de ulike delene av stortingsvalg-
ordningen i kapittel 5.

Utvalget har først sett på hvordan mandatene
fordeles mellom de ulike valgdistriktene. Flertal-
let foreslår å avskaffe arealfaktoren og innføre en
fordeling av mandatene der hvert valgdistrikt
først får ett mandat, før de resterende mandatene
fordeles etter innbyggertall. Dette gjør at små
valgdistrikter i en viss grad får mandater på
bekostning av de store valgdistriktene. I tillegg
foreslår utvalget å innføre en minimumsgrense
på fire mandater per valgdistrikt, noe som sikrer
de aller minste distriktene representasjon uten at
overrepresentasjonen blir svært stor.

Flertallet foreslår å øke proporsjonaliteten i
valgordningen. Flertallet mener at den beste
måten å øke proporsjonaliteten fra dagens nivå på
er å senke sperregrensen til tre prosent. Dette gir
mer proporsjonal representasjon av flere partier
samtidig som det ikke åpner for at partier som i
dag ikke er representert, lettere kommer inn på
Stortinget. Flertallet foreslår å beholde dagens
første delingstall.

I tillegg drøfter utvalget i dette kapitlet om
dagens valgdistrikter bør endres slik at de følger
de nye fylkesgrensene. Flertallet foreslår å
beholde dagens 19 valgdistrikter fordi dette sikrer
representasjon fra hele landet.

Utvalget har også diskutert ulike modeller for
hvordan en valgordning kan være for at utvalgs-
medlemmene enten primært eller subsidiært kan
slutte seg til alle elementene i modellene.

1.3.6 Valgordning ved kommunestyre- og 
fylkestingsvalg

I kapittel 6 drøfter utvalget valgordningen ved
kommunestyre- og fylkestingsvalg og mener
denne bør følge stortingsvalgordningen der dette
er hensiktsmessig. Utvalget har diskutert
fire elementer ved valgordningen spesielt: innde-
ling i valgdistrikter, minimumsantall i fylkesting
og kommunestyrer, flertallsvalg ved kommune-
valg og felles valgdag. Etter utvalgets vurdering er
imidlertid dagens regelverk hensiktsmessig, og
flertallet foreslår kun enkelte små endringer i
dagens lovverk.

1.3.7 Personvalg

Utvalget drøfter de tre personvalgordningene ved
norske valg i kapittel 7. Flertallet foreslår å inn-

føre dagens personvalgordning ved kommunesty-
revalg ved både stortingsvalg og fylkestingsvalg,
men uten slengere og uten begrensninger på hvor
mange kandidater som kan få stemmetillegg.
Dette vil gi velgerne større innflytelse over hvem
som skal representere dem, uten å undergrave
partienes sentrale rolle i det norske demokratiet.
Når det gjelder kommunestyrevalg, foreslår fler-
tallet å videreføre dagens regler om stemmetil-
legg, slengere og personstemmer. Flertallet vil
ikke innføre strykninger ved noe valg.

1.3.8 Folkeavstemninger

I kapittel 8 drøftes nasjonale og lokale folkeav-
stemninger. Utvalget har vurdert om det bør lages
egne bestemmelser for hvordan rådgivende nasjo-
nale folkeavstemninger skal gjennomføres. Fler-
tallet mener imidlertid at dagens praksis med å
lage egne lover for hver folkeavstemning fungerer
godt, og ser ikke behov for å nedfelle generelle
prinsipper i lov. Når det gjelder lokale folkeav-
stemninger, legger flertallet vekt på at det norske
demokratiet er et representativt demokrati og
ikke bygd rundt folkeavstemninger. Flertallet
mener også at kommunene og fylkeskommunene
bør ha stor frihet til å legge til rette for folkeav-
stemninger. Flertallet foreslår derfor ikke å regu-
lere lokale folkeavstemninger i lov, men at det hel-
ler bør utformes en veileder for kommunene og
fylkeskommunene.

1.3.9 Stemmerett

Utvalget drøfter i kapittel 9 blant annet stemme-
rett og valgbarhet for 16-åringer, stemmerett for
velgere med alvorlig sjelelig svekkelse eller ned-
satt bevissthet, stemmeplikt og kravet om å være
folkeregistrert i Norge for å ha stemmerett. Fler-
tallet foreslår å senke stemmerettsalderen ved
lokalvalg til 16 år, men foreslår ikke å redusere
valgbarhetsalderen. Utvalget foreslår videre å
oppheve Grunnloven § 50 tredje ledd om at det i
lov kan fastsettes regler om stemmerett for perso-
ner som på valgdagen åpenbart lider av alvorlig
sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet. Flertal-
let vil videreføre regelen om at en person må være
norsk statsborger for å stemme ved stortingsvalg.
Flertallet vil ikke innføre stemmeplikt. Kravene til
å ha vært folkeregistrert som bosatt i Norge for å
ha stemmerett foreslås fjernet ved stortingsvalg,
men ikke ved lokalvalg.
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1.3.10 Valgbarhet

Utvalget drøfter reglene om valgbarhet i kapittel
10. Flertallet foreslår at det ikke bør gjelde noen
begrensninger i valgbarheten for ansatte i depar-
tementene eller diplomatiet og konsulatvesenet
ved valg til Stortinget.

Når det gjelder dommere i Høyesterett, fore-
slår utvalget at disse fortsatt ikke skal være valg-
bare til Stortinget. Dommere i Høyesterett må ha
fratrådt stillingen før listeforslagene blir god-
kjente, for å være valgbare.

Utvalget foreslår ikke endringer i reglene om
valgbarhet ved valg til fylkesting og kommunesty-
rer, da dette nylig ble vurdert i behandlingen av
ny kommunelov.

1.3.11 Ombudsplikt

Utvalget vurderer i kapittel 11 reglene knyttet til
ombudsplikt og tap av retten til folkevalgte verv.
Utvalget diskuterer blant annet regjeringens
adgang til å hente stortingsrepresentanter til
regjeringsapparatet, permisjon fra Stortinget, plik-
ten til å stå på liste og plikten til å ta imot valget.

Utvalget viser til at Stortinget nylig har fjernet
plikten til å stå på liste ved stortingsvalg fordi det
er problematisk at uvillige kandidater i praksis må
melde seg inn i et annet parti for å få fritak fra å
stå på liste. Utvalget mener det er riktig å innføre
muligheten til fritak fra å stå på liste uten krav til
begrunnelse og mener de øvrige fritaksgrunnene
dermed kan fjernes. Siden det er mulig å få fritak
uavhengig av begrunnelse, mener utvalget det
ikke bør være mulig å nekte å ta imot valg. Når en
kandidat har godtatt å stå på liste, bør ikke kandi-
daten ha mulighet til å bryte kontrakten med vel-
geren hvis han eller hun blir valgt. Utvalget fore-
slår derfor å oppheve retten til å nekte å ta imot
valg.

Flertallet mener at regler for permisjon fra
Stortinget bør forankres i Grunnloven. Flertallet
foreslår derfor å ta inn i Grunnloven § 71 at Stor-
tinget kan gi regler for velferdspermisjoner og
korte permisjoner av andre årsaker, men at permi-
sjon fra stortingsvervet ut perioden kun bør
kunne gis for å utøve andre oppgaver av nasjonal
interesse.

Flertallet foreslår at stortingsrepresentanter
ikke bør kunne utnevnes til statssekretær eller
ansettes som politisk rådgiver. Flertallet foreslår å
innføre en bestemmelse i Grunnloven § 14 for å
hindre at regjeringen på denne måten kan påvirke
sammensetningen av Stortinget og bryte kontrak-
ten mellom velger og representant. Dersom stats-

sekretærer eller politiske rådgivere blir valgt til
Stortinget, mener flertallet at det først er når de
slutter som statssekretærer eller politiske rådgi-
vere, at de må tre inn i vervet som stortingsrepre-
sentanter.

Når det gjelder dagens snevre mulighet til å ta
fra stortingsrepresentanter vervet etter straffelo-
ven § 56, mener flertallet denne muligheten bør
videreføres. Flertallet foreslår at det derfor tas inn
en bestemmelse i Grunnloven § 53 om adgangen
til å frata vervet, slik at bestemmelsen i straffelo-
ven sikres hjemmel i Grunnloven. Flertallet
ønsker ikke med dette å gjøre det enklere å ta fra
noen vervet enn i dag.

Utvalget vil ikke åpne for suspensjon av stor-
tingsrepresentanter.

Når det gjelder tap av stemmeretten for å gå i
fremmed makts tjeneste, mener utvalget en slik
regel er inngripende – særlig fordi det nå i større
grad er åpnet for dobbelt statsborgerskap – og at
den er vanskelig å kontrollere. Utvalget foreslår
derfor å fjerne denne bestemmelsen.

Utvalget har ikke vurdert endringer i reglene
for fylkestings- eller kommunestyrerepresentan-
ter og viser til at dette nettopp er behandlet i arbei-
det med ny kommunelov.

1.3.12 Bruk av teknologi i valggjennom-
føringen

Utvalget diskuterer i kapittel 12 hvordan tekno-
logi brukes i valggjennomføringen i dag. Utvalget
mener det er bra at det er utviklet et IKT-system,
EVA, som alle kommuner og fylkeskommuner
kan benytte. Utvalget vil lovfeste bruken av det
statlige IKT-systemet for valggjennomføringen.
Samtidig foreslås det at departementet i forskrift
kan stille krav om bruk og sikring av systemet.
Utvalget stiller seg også positivt til bruken av elek-
tronisk manntall og elektroniske valgkort og
mener dette bør brukes i større grad enn i dag,
men foreslår ikke å lovfeste et krav om at det må
gjøres på denne måten.

1.3.13 Listeforslag

Utvalget drøfter dagens regler for listeforslag i
kapittel 13. Særlig har utvalget vurdert kravene til
antall navn på listene, hva som skjer om det ikke
er nok navn på listene, muligheten til å stille som
individuell kandidat, krav om underskrifter på
papir, kravene til antall underskrifter for å stille
liste og kravene til antall underskrifter for å bli et
registrert politisk parti.
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Flertallet mener kravet til antall navn på
listene er for strenge ved alle tre valg i dag. Det er
viktig at alle grupper skal ha mulighet til å stille
liste, og dagens regler rammer særlig de minste
partiene. Disse partiene må i dag stille lister med
mange flere kandidater enn det de kan forvente å
få valgt. Flertallet foreslår derfor nye minimums-
krav for alle tre valg. Ved stortingsvalg foreslås et
flatt krav på fem kandidater og ved fylkestingsvalg
og kommunestyrevalg et krav som varierer etter
størrelsen på fylkestinget eller kommunestyret,
men som for flere av kategoriene vil være lavere
enn i dag.

Utvalget mener det ikke er ønskelig å åpne for
individuelle kandidater.

Utvalget foreslår at det skal være mulig å sig-
nere listeforslag digitalt. Utvalget foreslår samti-
dig å øke kravet til antall underskrifter for å stille
liste til stortingsvalg, men la kravet variere etter
innbyggertall. Utvalget foreslår også å senke pro-
sentkravet til antall signaturer ved kommunesty-
revalg, men flertallet vil øke antallet underskrifter
som alltid vil være tilstrekkelig for å stille liste.
Flertallet foreslår også å øke antallet underskrifter
som er nødvendig for å registrere et parti i Parti-
registeret, fra dagens 5 000 til 10 000 underskrif-
ter.

1.3.14 Ordensregler

Utvalget drøfter i kapittel 14 dagens ordensregler
for valggjennomføring og med dette reglene for
velgerpåvirkning i og i nærheten av valglokalet i
forhåndsstemmeperioden og på valgtinget. Fler-
tallet foreslår i stor grad å videreføre dagens
ordensregler, men foreslår å begrense forbudet
mot velgerpåvirkning til selve valglokalet og det
for hele stemmeperioden. Forbudet på valgtinget
mot velgerpåvirkning i rommene en må passere til
valglokalet, bør etter flertallets vurdering fjernes.

1.3.15 Legitimasjon

I kapittel 15 drøfter utvalget kravene til legitima-
sjon i dagens lovverk. Utvalget foreslår at hoved-
regelen skal være at alle velgere legitimerer seg
når de stemmer. Dagens hovedregel, at velgere
som er kjent for stemmemottakeren, ikke trenger
å legitimere seg, bør videreføres som et unntak
fra hovedregelen. Utvalget understreker at alle
med stemmerett må få mulighet til å skaffe seg
legitimasjon.

Utvalget mener at dagens krav til hva som er
gyldig legitimasjon, bør videreføres, og at disse

bør tas inn i forskrift. Det er viktig for å sikre seg
mot valgjuks.

1.3.16 Tilgjengelighet og tilrettelegging

Utvalget vurderer i kapittel 16 dagens regelverk
om tilgjengelighet og tilrettelegging for at vel-
gerne skal få stemt. Utvalget foreslår å videreføre
kravene om tilgjengelighet til valglokalene, men
vil klargjøre at valgstyret ikke kan delegere myn-
digheten til å peke ut valglokaler. Utvalget foreslår
også å lovfeste at kommunene må kunngjøre
hvilke valglokaler som ikke tilfredsstiller kravene
om tilgjengelighet. Utvalget mener det bør utre-
des hvordan blinde og svaksynte kan få mulighet
til å gi personstemmer på egen hånd, for eksem-
pel gjennom elektronisk stemming i valglokalet.

Utvalget foreslår videre at alle velgere som
grunnet fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse
ikke kan stemme alene, skal ha krav på å få assis-
tanse fra selvvalgt hjelper, og at velgerne kan la en
selvvalgt hjelper tre inn for valgfunksjonæren.
Utvalget vil videreføre reglene om ambulerende
stemming og vil lovfeste retten til å stemme i
fengsler.

1.3.17 Stemming, prøving og opptelling

I kapittel 17 drøfter utvalget tiltak for å sikre at for-
håndsstemmene kommer fram tidsnok til å kunne
godkjennes. Utvalget mener at det ved framtidige
valg bør inngås særskilte forsendelsesavtaler for å
sikre at stemmene kommer fram i tide.

Flertallet foreslår videre at forhåndsstemmin-
gen skal avsluttes senest klokken 18.00 den siste
fredagen før valgdagen, noe som vil bidra til at
stemmene kommer tidsnok fram.

Utvalget drøfter også om det bør åpnes for å
stemme utenfor egen kommune på valgdagen,
men flertallet mener det ikke bør åpnes for dette.

Flertallet foreslår å videreføre mulighetene for
å tidligstemme innenlands, unntatt på Svalbard og
Jan Mayen, og å brevstemme utenlands.

Utvalget foreslår at stemmesedlene skal telles
opp to ganger ved alle valg. Ved stortingsvalg og
fylkestingsvalg skal kommunene dermed kun
telle opp stemmesedlene én gang, ikke to som i
dag. Stemmesedlene skal telles opp på to måter
som er uavhengige av hverandre.

For å sikre en reell kontroll og at det ikke er
de samme som teller stemmene i den første og
andre opptellingen, gjøres det endringer i regler
for opptelling. Alle stemmer skal telles av et stem-
mestyre i den første opptellingen. Forhåndsstem-
mene telles av et nytt organ, det sentrale stemme-
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styret i kommunen. Valgtingsstemmene telles av
stemmestyret i valglokalet, med mindre valgstyret
har bestemt at det ikke skal telles kretsvis. I så fall
er det det sentrale stemmestyret som har ansvaret
for å telle opp også valgtingsstemmene.

Det gjøres ikke endringer i hvem som skal ha
ansvaret for den siste tellingen. Ved stortingsvalg
foreslår utvalget at det skal oppnevnes et distrikts-
valgstyre til erstatning for fylkesvalgstyret. Det
foreslås et nytt navn på organet for å tydeligere
skillet mellom oppgaver knyttet til stortingsvalg
og fylkestingsvalg. Dette henger også sammen
med at utvalget foreslår at en fylkeskommune kan
ha ansvar for flere valgdistrikter ved stortings-
valg.

Utvalget foreslår videre at det ikke lenger skal
settes ett felles kryss i manntallet ved kommune-
styre- og fylkestingsvalg, men ett kryss hvis velge-
ren stemmer ved fylkestingsvalg, og ett kryss hvis
velgeren stemmer ved kommunestyrevalg.

1.3.18 Praktiske forhold ved valg til 
Sametinget

Utvalget vurderer i kapittel 18 de ulike sidene ved
gjennomføringen av valg til Sametinget. Utvalget
mener at sameloven bør endres for å ta inn
bestemmelser om folkeregistermyndighetens
plikt til å utlevere nødvendige opplysninger ved
sametingsvalg, og at det bør innføres sanksjoner
for brudd på forbudet om offentliggjøring av valg-
resultatet. Utvalget mener videre at opptellings-
styrene i større grad bør få dekket utgiftene sine
ved valg. I tillegg mener utvalget det bør gjøres
språklige og tekniske endringer i sametingsvalg-
forskriften i tråd med ny valglov og valgforskrift.

1.3.19 Andre temaer

I kapittel 19 foreslår utvalget å regulere forhold
som ikke naturlig hører hjemme i andre kapitler,
og som etter gjeldende rett i stor grad er regulert i
valgloven kapittel 15.

Utvalget foreslår at det blir forskriftsfestet
unntak fra arbeidstidsbestemmelsene for valg-
medarbeidere i kommunene og fylkeskommu-
nene som har et overordnet ansvar for gjennomfø-
ringen av valget, samt for dem som jobber på valg-
dagen/natten, og for dem som teller opp stemme-
sedlene. Det bør gjøres tilsvarende unntak for
ansatte i Valgdirektoratet, i Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet og på Stortinget som har
oppgaver ved valget.

Flertallet foreslår også at mediene ikke lenger
skal få tilgang til valgresultater før klokken 21.00,
når de siste valglokalene stenger.

1.3.20 Godkjenning og klage

Utvalget behandler reglene om godkjenning og
klage i kapittel 20. Utvalget foreslår nye regler på
en rekke områder.

Utvalget foreslår at riksvalgstyret skal
behandle klager på feil ved forberedelsen og gjen-
nomføringen av stortingsvalg, fylkestingsvalg og
kommunestyrevalg, ikke bare ved stortingsvalg
slik det er etter gjeldende rett.

Utvalget foreslår et omfattende regelverk for
sammensetting av og valgbarhet til riksvalgstyret
for å sikre en uavhengig juridisk prøving av kla-
gene. Riksvalgstyret skal etter utvalgets forslag
bestå av fem medlemmer, hvorav tre skal være
dommere. Utvalget foreslår også at medlemmer
av regjeringen, Stortinget, fylkesting og kommu-
nestyrer samt statssekretærer og politiske rådgi-
vere i departementene og på Stortinget ikke skal
kunne oppnevnes som medlemmer av riksvalgsty-
ret.

Fylkestinget og kommunestyret skal etter for-
slaget være bundet av riksvalgstyrets vedtak i kla-
gesaker når de tar stilling til om valget skal god-
kjennes. For Stortinget gjelder dette bare hvis
vedtaket i riksvalgstyret går ut på at valget er ugyl-
dig. Stortinget kan komme til at valget er ugyldig
selv om riksvalgstyret har kommet til det mot-
satte.

Utvalget foreslår å åpne for at det kan klages
på Stortingets, fylkestingets og kommunestyrets
vedtak om hvorvidt valget er gyldig. Ved stor-
tingsvalg skal slike klager etter forslaget behand-
les av Høyesterett i plenum. Ved fylkestingsvalg
og kommunestyrevalg er det riksvalgstyret som
er klageinstans.

1.3.21 Omvalg

I kapittel 21 foreslår utvalget i stor grad å videre-
føre regelverket for omvalg.

Utvalget foreslår at det kan gjennomføres
omvalg bare når det er sannsynlighetsovervekt
for at feilene har påvirket fordelingen av manda-
tene mellom listene. Dersom feilene kun har
påvirket kandidatkåringen, er vilkåret for omvalg
etter forslaget ikke oppfylt, i motsetning til hva
som er gjeldende rett ved stortingsvalg i dag.

Utvalget foreslår å presisere at vilkårene for
omvalg vil kunne være til stede dersom de objek-
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tive vilkårene i straffeloven §§ 151 til 154 er opp-
fylt.

Utvalget mener at omfanget av et eventuelt
omvalg bør være så lite som mulig. Utvalget fore-
slår derfor at et omvalg kun kan gjennomføres i
de kommunene hvor det er sannsynlighetsover-
vekt for at antallet stemmer til de ulike listene er
blitt påvirket av de ulovlige forholdene.

1.3.22 Beredskapshjemmel

Utvalget foreslår i kapittel 22 et helt nytt sett av
regler for situasjoner der det har skjedd noe
ekstraordinært som er egnet til å hindre en
vesentlig del av velgerne fra å stemme. I slike til-
feller kan valgtinget enten utsettes eller forlenges
med inntil én dag. Valgtinget skal uansett være
avsluttet innen én måned etter den opprinnelig
fastsatte valgdagen.

Utvalget foreslår videre at det skal kunne gjen-
nomføres et omvalg dersom det har skjedd noe
ekstraordinært som har hindret en vesentlig del
av velgerne fra å stemme.

Valgtinget kan bare utsettes eller forlenges, og
det kan bare holdes omvalg så langt det er nød-
vendig for å sikre velgerne mulighet til å stemme.

Forslagene gjelder for alle valg, men myndig-
heten til å treffe vedtak med hjemmel i bestem-
melsene er lagt til ulike organer ved henholdsvis
stortingvalg og kommunestyre- og fylkestings-
valg.

Ved stortingsvalg er myndigheten lagt til Stor-
tinget, hvor vedtak om utsettelse eller forlengelse
av valget eller omvalg krever stemmene fra to
tredjedeler av Stortingets medlemmer for å bli
vedtatt. Det foreslås et unntak fra dette dersom
Stortinget ikke kan samles. I så fall kan Kongen i
statsråd vedta å utsette eller forlenge valget.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er
myndigheten etter disse bestemmelsene lagt til
Kongen i statsråd.

1.4 Forskrift

I mandatet er utvalget bedt om å vurdere forhol-
det mellom hva som reguleres i lov, og hva som
skal reguleres i forskrift, og er også bedt om å
komme med forslag til ny forskrift. Utvalget har
vurdert forholdet mellom valglov og forskrift og
har på flere punkter vurdert at regulering kan gjø-
res i forskrift. I tråd med dette foreslår utvalget
forskriftshjemler på en rekke områder i valgloven.
Utvalget har imidlertid ikke utarbeidet et forslag
til forskrift. Flere steder i utredningen er utvalget
delt i et flertall og et mindretall, og det må også
påregnes en del innspill til de forslagene utvalget
kommer med. Utvalget anser det som mer hen-
siktsmessig å utarbeide en forskrift i etterkant av
vedtak av ny lov. Dette har også gjort det mulig for
utvalget å prioritere en grundig utredning av de
andre temaene i mandatet.
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Kapittel 2  

Prinsipielle betraktninger – formålsparagraf

2.1 Demokrati, menneskerettigheter 
og rettsstat

Demokrati betyr «folkestyre». Dette er styrefor-
men i Norge, og det framkommer uten forbehold
av Grunnloven § 49 første ledd første punktum:
«Folket utøver den lovgivende makt ved Stortin-
get.»

Grunnlovsbestemmelsen sier deretter at
«Stortingets representanter velges gjennom frie
og hemmelige valg». Helt kort innebærer dette at
formålet med de øvrige bestemmelsene om valg i
Grunnloven, formell lov og forskrift er å omforme
folkets stemmer til legitimt valgte stortingsrepre-
sentanter.

Valg til kommunestyrene er indirekte foran-
kret i Grunnloven § 49 andre ledd første punktum:
«Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggen-
der gjennom lokale folkevalgte organer.»

Også for valg til kommunestyrene blir det der-
for valgbestemmelsenes oppgave å «kanalisere
folkeviljen» på en slik måte at de riktige folke-
valgte representantene blir utpekt. Fylkeskommu-
nene har ingen tilsvarende forankring i Grunnlo-
ven.

Valglovutvalgets oppgave er å vurdere de gjel-
dende rettsreglene for valg til Stortinget, fylkes-
tingene og kommunestyrene. Dersom det er
påkrevd for å sikre gode rammevilkår for demo-
kratiet framover, skal utvalget foreslå rege-
lendringer.

Både nasjonalt og internasjonalt er det utviklet
en rekke prinsipper for valg til nasjonalforsamlin-
ger og regionale folkevalgte organer. Utvalget vil
først se på de prinsippene som følger av gjeldende
Grunnlov og internasjonale konvensjoner som
Norge er bundet av. For å få et videre perspektiv
vil utvalget også trekke inn noen ikke-bindende
prinsipper og målsettinger for valg i et demokrati.
Disse prinsippene og målsettingene har betyd-
ning både ved en vurdering av gjeldende rett og
for de endringsforslagene som fremmes.

I tillegg til folkestyre hviler moderne vestlige
demokratier på to andre grunnleggende prinsip-

per: for det første beskyttelse av og respekt for
menneskerettighetene og for det andre at staten
skal være en rettsstat. Disse to prinsippene er
ikke et direkte tema for valglovutvalget, men er en
rettslig ramme rundt valgreglene forankret i
Grunnloven § 2 andre punktum.

2.2 Grunnlovens valgprinsipper

I Grunnloven § 49 første ledd andre punktum står
det at «Stortingets representanter velges gjennom
frie og hemmelige valg». Av dette følger to all-
ment anerkjente prinsipper:
– Valget skal være fritt.
– Valget skal være hemmelig.

Av Grunnloven § 54 følger det at det skal være
valg hvert fjerde år, og av Grunnloven § 58 at val-
get til Stortinget skal være direkte. Dette er også i
samsvar med allment anerkjente prinsipper om
– at valget skal være direkte
– at valg skal holdes med jevne mellomrom

Av Grunnloven § 57 andre ledd følger at riket er
inndelt i 19 valgdistrikter, mens det i § 57 tredje
ledd er foretatt en fordeling mellom direkteman-
dater og utjevningsmandater. Dette viser til to
andre allment anerkjente prinsipper, som kan stå i
motsetning til hverandre:
– Valgordningen må sikre geografisk representa-

sjon.
– Hver stemme skal ha samme vekt.

Noen tilsvarende prinsipper for valg til fylkesnivå
og kommunalt nivå finnes ikke i Grunnloven.
Flere av prinsippene er imidlertid gjort gjeldende
også for lokalvalg i nåværende valglov § 1-1, som
lyder: «Formålet med loven er å legge forholdene
til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hem-
melige valg skal kunne velge sine representanter
til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.»
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2.3 Internasjonale forpliktelser

Retten til å delta i beslutningsprosesser, i frie og
hemmelige valg og til å danne politiske partier er
sentrale rettigheter i moderne, vestlige demokra-
tier. I FNs verdenserklæring om menneskerettig-
heter artikkel 21 står dette:

1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre,
direkte eller gjennom fritt valgte represen-
tanter.

2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tje-
neste i sitt land.

3. Folkets vilje skal være grunnlaget for
offentlig myndighet. Denne vilje skal
komme til uttrykk gjennom periodiske og
reelle valg med allmenn og lik stemmerett
og med hemmelig avstemning eller likever-
dig fri stemmemåte.

Erklæringen er – i kraft av å være en erklæring og
ikke en konvensjon – ikke direkte bindende for
Norge. Tilsvarende er imidlertid fulgt opp i FNs
konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)
artikkel 25:

Enhver borger skal, uten noen form for for-
skjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og
uten urimelige begrensninger, ha rett og anled-
ning til:
a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anlig-

gender, direkte eller gjennom fritt valgte
representanter.

b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie perio-
diske valg som skal bygge på alminnelig og
lik stemmerett og hemmelig avstemning,
som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til
uttrykk.

c. På alminnelige og like vilkår å ha adgang til
offentlig tjeneste i sitt land.

Borgernes demokratiske rettigheter knyttet til
valg er videre nedfelt i den europeiske menneske-
rettskonvensjonen (EMK) i protokoll 1 artikkel 3:

De høye Kontraherende Parter forplikter seg
til å holde frie valg med rimelige mellomrom
ved hemmelig avstemning, under forhold som
sikrer at folket fritt får uttrykke sin mening ved
valget av den lovgivende forsamling.

Begge disse konvensjonen er bindende for Norge
og gjelder som norsk lov, jf. Grunnloven § 92 og
menneskerettsloven § 2 nr. 1 og nr. 2. Begge kon-
vensjonene vil dessuten være veiledende ved tolk-

ningen av Grunnloven § 49 første ledd første
punktum.1

Veneziakommisjonen2 utarbeidet i 2002
«Regler for god praksis i valgsaker». Anbefalin-
gene bygger på fem prinsipper hentet fra den fel-
leseuropeiske valgtradisjonen:
– Alminnelig stemmerett. Alle mennesker skal ha

rett til å stemme og til å stille til valg. Denne ret-
ten vil være underlagt betingelser knyttet til
alder, statsborgerskap og bosted.

– Lik stemmerett. Hver velger skal ha én stemme
og lik stemmeinnflytelse. Det innebærer at
mandatene skal være fordelt tilnærmet likt
mellom valgdistriktene etter innbyggerantall,
statsborgere eller antall velgere. Avvikene bør
ikke være mer enn 10 prosent, og aldri over 15
prosent, unntatt for å beskytte en konsentrert
minoritet eller tynt befolket administrativ
enhet. Lik stemmerett betyr at alle skal ha like
muligheter til å delta ved valg.

– Frie valg. Velgerne skal være frie til å uttrykke
sine egne meninger og til å stemme. Avstem-
ningsreglene skal være enkle og opptellingen
gjennomsiktig. Valgfusk skal bekjempes aktivt.

– Direkte valg. De stemmeberettigede stemmer
selv på kandidater til den folkevalgte forsamlin-
gen.

– Hemmelige valg. Det er velgernes rett, men
også deres plikt, til å holde valget hemmelig.
Det handler ikke bare om hva en velger har
stemt, men også informasjon om hvem som
faktisk avgir stemme.

I tillegg følger det av retningslinjene at valg må
holdes med jevne mellomrom, og at den lovgi-
vende forsamlingen ikke skal sitte i mer enn fem
år. Veneziakommisjonens retningslinjer er ikke

1 Grunnloven § 49 første ledd første punktum ble vedtatt i
forbindelse med grunnlovsreformen i 2014 etter mønster
fra SP artikkel 25 og især EMK protokoll 1 artikkel 3, se
Dokument nr. 16 (2011–2012) s. 251–255 og Innst. 186 S
(2013–2014) s. 32. Høyesterett har i en rekke dommer slått
fast at tilsvarende grunnlovsbestemmelser skal tolkes i lys
av de folkerettslige forbildene og praksis fra de internasjo-
nale håndhevingsorganene, i første rekke den europeiske
menneskerettsdomstolen, se for eksempel Rt. 2014 s. 1105
avsn. 28, Rt. 2015 s. 93 avsn. 57, Rt. 2015 og HR-2016-2554-P
avsn. 81. Tilsvarende ble lagt til grunn av Menneskerettig-
hetsutvalget og av Stortinget i forbindelse med grunnlovs-
reformen i 2014, se respektive Dokument nr. 16 (2011–
2012) s. 89–90 og Innst. 186 S (2013–2014) s. 20.

2 Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lov-
givning, også kalt «Veneziakommisjonen», er administrativt
underlagt Europarådet. Kommisjonen, som gir juridisk
bistand til både medlems- og observatørland i kommisjo-
nen, består av høyt kvalifiserte jurister fra de 61 medlems-
landene. 
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direkte rettslig bindende for Norge, men regnes
som en felleseuropeisk standard.3

2.4 Prinsipper særlig framhevet 
i mandatet

Utvalgets mandat lister ikke konkret opp hvilke
prinsipper og målsettinger som skal ligge til
grunn for utvalgets arbeid. Mandatet er likevel
preget av flere av de prinsippene som er nevnt
foran.

Utvalget blir i mandatet blant annet bedt om å
legge «til rette for fortsatt høy tillit til valgordnin-
gen», og utvalget skal «redegjøre for valg som et
grunnleggende trekk ved demokratiet». Videre
skal utvalgets forslag til valgordning være «lett
forståelig, oppleves som rettferdig, ha legitimitet
og sørge for god politisk og geografisk represen-
tasjon».

2.5 De grunnleggende rettslige 
prinsippene

Av Grunnloven, av Norges internasjonale men-
neskerettslige forpliktelser og av prinsippene fra
Veneziakommisjonen kan følgende prinsipper for
selve valgsystemet settes opp:
– Valget skal være fritt.
– Valget skal være hemmelig.
– Valget skal være direkte.
– Stemmeretten skal være allmenn og lik.
– Valg skal holdes med jevne mellomrom.
– Alle med stemmerett skal ha mulighet til å

stemme.
– Alle med stemmerett skal kunne velges.
– Hver stemme skal ha lik vekt.
– Valgordningen skal sikre geografisk represen-

tasjon.

Det er viktig å merke seg at det er tale om prinsip-
per, og at det derfor vil kunne være rom for
begrensede unntak dersom prinsippene skulle
komme i motsetning til hverandre. Rimelige og
forstandige avveininger mellom prinsippene – der
de måtte stå i motstrid med hverandre – vil være
demokratisk forsvarlig.

2.6 Valglovens begrensninger

I tillegg til prinsippene over, som er direkte knyt-
tet til selve valgordningen og valggjennomførin-
gen, kan en se hen til ideelle målsettinger knyttet
til utfallet av valget. Et valgsystem kan ikke alene
garantere et stabilt og styringsdyktig demokrati,
og en konsekvens av å ha demokrati som styre-
form er nødvendigvis at utfallet av valget er
ukjent. Demokratiet har i siste instans ingen
annen beskyttelse enn folkets tilslutning og kol-
lektive fornuft. Det går likevel an – når en valgord-
ning skal utformes – å være opptatt av at ordnin-
gen kan bidra til et stabilt demokratisk system.
Dette følger også av utvalgets mandat: Valgordnin-
gen skal «oppleves som rettferdig» og «ha legiti-
mitet».

Formålet med valgbestemmelsene i Grunnlo-
ven, valgloven og valgforskriften er å legge til
rette for et velfungerende politisk demokrati med
høy tillit. Rettsreglene kan likevel ikke garantere
dette sluttproduktet alene. Uansett hvordan et
valgsystem er ordnet, vil systemet også være
avhengig av hvordan velgerne, partiene og det
sivile samfunn ellers opptrer. Valgbestemmelsene
kan bare skape de rettslige rammene – det som
foregår innenfor disse rammene, avgjøres av fol-
ket.

Det er her tale om en vekselvirkning mellom
rettslige rammer som har stor legitimitet, og et
sivilsamfunn som ønsker å opprettholde denne
legitimiteten fordi innbyggerne erfarer at proble-
mene som skal løses innenfor et demokrati, kan
løses innenfor valgbestemmelsenes rammer.

Alle de målsettingene en bør ha for et demo-
krati, kan ikke løses gjennom valgbestemmel-
sene. Og noen av disse målsettingene er i første
rekke avhengig av velgernes og partienes adferd.
For eksempel er det grenser for hvor mye valg-
ordningen kan legge føringer for å sikre at det folke-
valgte organet er et «speilbilde» av befolkningen,
da med tanke på markører som blant annet alder,
kjønn og klasse. Hvor grensen går mellom lovgiv-
ning og velgers makt, vil være et løpende disku-
sjonstema.

I forlengelsen av dette må det skilles mellom
prinsipper som ubetinget må legges til grunn i
valgbestemmelsene, og ideelle målsettinger som
kun kan være siktemål. Vedrørende de ideelle
målsettingene kan lovverket forsøke å bidra, men
det er hva velgerne og partiene foretar seg, som
vil være avgjørende.

Det er videre verdt å være klar over at valgbe-
stemmelsene i Grunnloven, formell lov og for-
skriften gjelder det politiske demokratiet der hver

3 Veneziakommisjonens «Regler for god praksis i valgsaker»
blir også vektlagt ved tolkningen av EMK protokoll 1 artik-
kel 3, se for eksempel storkammerdommen Hirst mot Stor-
britannia (nr. 2), no. 74025/01 avsn. 71, og Grosaru mot
Romania, no. 78039/01 avsn. 56. 
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velger har én stemme. All makt ligger ikke i Stor-
tinget. Handlingsrommet som Stortinget har, er
begrenset av blant annet internasjonale avtaler,
privat økonomisk makt, organisasjoners makt og
innflytelse, mediemakt, kulturell makt osv.4 Dette
ligger i hovedsak utenfor det valglovutvalget skal
ta stilling til, men likevel er det slik at det ved vur-
dering av den geografiske fordelingen av manda-
ter til Stortinget er tradisjon for å legge vekt på at
annen makt enn den politiske ofte er konsentrert i
hovedstaden og andre særlig folkerike deler av
landet.

2.7 Relativt konfliktfrie prinsipper

De sju første prinsippene i punkt 2.5 – som alle må
ansees som grunnleggende og uomstridte i dag –
er godt ivaretatt i den gjeldende valglovgivningen
i Norge. Disse sju prinsippene står i liten grad i
motsetning til andre prinsipper eller målsettinger.
Valglovutvalget gir sin tilslutning til prinsippene,
og de har vært retningsgivende for de konkrete
forslagene som utvalget fremmer.

2.7.1 Fritt valg

At valget er fritt, innebærer at velgerne har
meningsfrihet og frihet til å uttrykke sine ønsker.
Dette er helt grunnleggende i et demokrati. Det
er ikke nok med regler for hvordan valget skal
gjennomføres for å sikre frie valg, det kreves også
ytringsfrihet, reelle valgmuligheter (et flerpar-
tisystem eller flere lister) og rettssikkerhet. Regel-
verket skal sikre hemmelig valg blant annet gjen-
nom prosedyrer som sørger for at velgeren stem-
mer på egen hånd, og for at dette gjøres uten at
andre kan kontrollere hva velgeren stemmer.

Prinsippet om fritt valg krever at valglokalet
framstår som nøytralt, og at velgeren får være i
fred under selve stemmingen.

I prinsippet om frie valg ligger det også et krav
om at valgfusk aktivt skal bekjempes. I valgloven
er det en rekke prosedyrekrav, blant annet krav til
at stemmer skal telles i flere omganger, og krav til
protokollering. Dette har til hensikt å motvirke
valgfusk og muliggjøre kontroll. Straffeloven har
også bestemmelser om valgfusk, men i praksis
har disse i liten grad vært anvendt.

Det faller utenfor valglovutvalgets mandat å se
nærmere på regler om skjult påvirkning av vel-

gerne fram til det stemmes, selv om problemstil-
lingen er både viktig og svært aktuell.

2.7.2 Hemmelig valg

Hemmelig valg er i utgangspunktet en rettighet
for velgeren. Ingen kan kreve å få vite hva ved-
kommende har stemt. Dersom velgeren vil, kan
han eller hun derimot på frivillig grunnlag opplyse
om dette til enhver. Dette gjelder likevel ikke i
valglokalet. Der er hemmelighold også en plikt.
En velger kan ikke i valglokalet – selv om velge-
ren ønsker dette – vise andre velgere hva vedkom-
mende har stemt. Dersom for eksempel en velger
ikke bretter stemmeseddelen riktig slik at parti-
navnet er synlig, skal velgeren vises tilbake til val-
gavlukket av en valgfunksjonær.

Hemmelig valg minsker risikoen for kjøp og
salg av stemmer eller at et familiemedlem eller en
dominerende person bestemmer for andre. Prin-
sippet sikrer at hver velger kan stemme fritt ut fra
egne meninger.

I den praktiske valggjennomføringen er det
flere forhold som må vurderes særskilt for å sikre
hemmelighold. Både valgloven og valgforskriften
har flere bestemmelser som har til hensikt å sikre
hemmeligholdet. Først og fremst har ordensre-
glene stor betydning for å sikre hemmelig valg og
unngå press og påvirkning. Her er det blant annet
regler om at det ikke er tillatt for uvedkommende
å føre kontroll med hvem som møter fram og
stemmer, og om at uvedkommende ikke må få
kunnskap om forbruket av de forskjellige valglis-
tenes stemmesedler.

Reglene for opptelling er i stor grad utformet
for å sikre hemmelighold. Det er for eksempel
bare lov å telle stemmesedler kretsvis der det er
mer enn 100 velgere i manntallet. Den foreløpige
opptellingen av forhåndsstemmer kan først star-
tes når det kan gjøres uten å stride mot prinsippet
om hemmelig valg. Dette betyr at dersom en kom-
mune har få forhåndsstemmer, kan de ikke telle
opp disse før alle forhåndsstemmegivningene er
godkjent. Det samme hensynet ligger bak bestem-
melsen om at kommunene må holde igjen noen
stemmer i den foreløpige opptellingen av for-
håndsstemmer og blande disse med forhånds-
stemmer som eventuelt kommer inn senere.
Dette gjøres for å sikre at forhåndsstemmene for-
blir anonyme ved opptellingen.

Under prinsippene om frie og hemmelige valg
kan en også ta med regler om at opptellingen skal
være gjennomsiktig (transparent). Reglene om
valgorganene skal sikre både åpenhet og folke-
valgt kontroll. Samme hensyn ligger bak krav om

4 I NOU 2003: 19 Makt og demokrati kap. 2, skilles det mel-
lom politisk makt, økonomisk makt og ideologisk makt.
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at valgstyrenes møter skal være åpne for allmenn-
heten, og krav til protokollering. Valgloven har
også noen bestemmelser som direkte tar for seg
sikkerhet, som beredskapsrutinen knyttet til elek-
tronisk avkryssing i manntallet og krav om oppbe-
varing og transport av valgmateriell.

Åpenhet fører til eierskap, nærhet og tillit. At
velgerne forstår – eller i det minste har mulighet
til å forstå – valgprosessen, er viktig. Det har en
verdi at de avgjørende prosessene kan observeres
og kontrolleres uten behov for spesialkompe-
tanse.

Åpenhet og sikkerhet er hensyn som settes
høyt. Begge har betydning for tilliten til at valget
går riktig for seg. Men det er ikke alltid mulig å
sikre ivaretakelsen av begge hensynene. Dersom
deler av valggjennomføringen krever kompliserte
tekniske løsninger og behov for kryptering og sik-
kerhetsklareringer, vil det føre til mindre åpenhet
og til at valggjennomføringen fjerner seg fra folk
flest. Dette kan også få betydning for legitimiteten
til valget og folks tillit til valggjennomføringen.

2.7.3 Direkte valg

Direkte valg betyr at velgeren tar stilling direkte
til hvem som skal velges til det folkevalgte orga-
net.

Dette står i motsetning til indirekte valg, for
eksempel ved bruk av «valgmenn» som i 1814-
grunnloven §§ 57 og 58. Før 1975 ble fylkestings-
valg avholdt som indirekte valg, der kommunene
utpekte sine representanter til fylkestinget.

2.7.4 Allmenn og lik stemmerett

Utvidelse av stemmerettsreglene, fra at bare noen
utvalgte menn hadde stemmerett, til at alle voksne
kvinner og menn har det, har foregått gradvis i de
fleste land, også i Norge. Det er enighet om at det
må være en aldersgrense for å stemme ved valg,
men hvor grensen skal gå, er et diskusjonstema.
For stortingsvalg kreves det statsborgerskap,
mens innbyggere uten norsk statsborgerskap kan
stemme ved lokalvalg (dersom krav til botid er
oppfylt).

Lik stemmerett innebærer at ingen velger skal
ha flere stemmer enn andre. I vårt system er dette
regulert ved at hver velger kun har én stemme.

Reglene om stemmerett samt reglene om
manntallsføring og utlegging av manntallet har til
hensikt å sikre at alminnelig stemmerett fungerer.

2.7.5 Valg skal holdes med jevne mellomrom

Prinsippet er ivaretatt i Grunnloven § 54 og valglo-
ven § 9-4.

2.7.6 Alle med stemmerett skal ha mulighet 
til å stemme

Det er allmenn enighet om at uavhengig av funk-
sjonsnedsettelser skal alle med stemmerett ha
mulighet til å stemme ved valg. I Norge er det
godt tilrettelagt for stemming, og alle som ønsker
å stemme, har god mulighet til å gjøre det, blant
annet gjennom en lang periode med forhånds-
stemming. Bestemmelsen om inndeling i stemme-
kretser skal sikre lik tilgjengelighet og lik mulig-
het til å stemme. Kravene til legitimasjon må
balansere mellom alles rett til å stemme og risi-
koen for valgfusk.

Velgere med nedsatt funksjonsevne kan ha
vanskeligere for å stemme enn øvrige velgere, og
ikke alle kan stemme helt uten assistanse fra
andre. Noen velgere kan derfor oppleve at lik
stemmerett for alle i praksis ikke gjelder dem. Når
en velger med behov for bistand blir fulgt av en
valgfunksjonær (og eventuelt en egen hjelper) inn
i valgavlukket, vil disse få kjennskap til hva velge-
ren stemmer. Særlig i mindre kommuner der en
velger muligens kjenner valgfunksjonæren, vil det
kunne oppleves som problematisk.

I mange land er brevstemming utbredt, og
flere land tillater at en person kan få fullmakt til å
stemme på vegne av en annen. I slike tilfeller set-
tes prinsippet om tilgjengelighet over prinsippet
om hemmelighold. Også i Norge er det i noen få
tilfeller mulig å brevstemme: Dette gjelder kun
velgere som oppholder seg i utlandet og ikke har
noen annen måte å stemme på. Det er altså en
snever unntaksbestemmelse.

Tilgjengeligheten ville blitt bedre om velgerne
kunne stemme hjemmefra. Men da oppstår det
problemer med hemmelig valg. I forsøket med
elektronisk stemming over internett i 2011 og
2013 var et sentralt spørsmål om hemmelig valg
var en rettighet for velgeren, eller om det også var
en plikt. Videre ble det diskutert hvem som har
ansvaret for at hemmeligholdet overholdes. Der
velgeren stemmer andre steder enn i et valglokale
(eksempelvis ved elektronisk stemming over
internett eller brevstemming), blir det velgeren
som har ansvaret for å holde hemmelig hvilken
liste vedkommende har stemt på.
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2.7.7 Alle med stemmerett skal kunne velges

I Norge er det lave formelle krav for å stille til
valg, og det kreves kun et visst nivå av forhåndstil-
slutning for at en liste skal kunne stille. Kravet til
forhåndstilslutning må fastsettes så lavt at retten
til å stille til valg ivaretas. Uten regler om en viss
forhåndstilslutning vil valget kunne bli svært
uoversiktlig. Prinsippet om at alle med stemme-
rett skal kunne velges – som ville vært fullt ut iva-
retatt om det ikke var noen kvalifikasjonskrav for
å stille liste – kan derfor sies å stå i visst spen-
ningsforhold til prinsippet om at valgordningen
skal være enkel og forståelig.

Norge har fått kritikk av OSSE for at enkelt-
personer ikke har adgang til å stille til valg. OSSE
mener det er i strid med Københavndokumentets
paragraf 7.5.5 Departementet har i sitt svar til
OSSE påpekt at det ikke bare er politiske partier
som kan stille til valg, men at det må lages en liste
med mer enn én kandidat. Bakgrunnen for dette
kravet er at valgordningen i Norge er basert på
partilister.

2.8 Prinsipper i konflikt

Prinsippet om at alle stemmer skal ha samme
vekt, må nødvendigvis stå meget sterkt. Enhver
vektforskjell undergraver prinsippet om at alle vel-
gere har lik stemmerett. Prinsippet står i den gjel-
dende valgordningen i en viss motsetning til prin-
sippet om geografisk representasjon.

Det er vanskelig få til en valgordning som sik-
rer bred geografisk representasjon, uten å gjøre
stemmevekten noe relativ. Også gjeldende areal-
faktor ved beregningen av mandater per valgdis-
trikt, som gir en viss overrepresentasjon til tynt
befolkede områder som ofte har lang avstand til
hovedstaden, står i motstrid til prinsippet om lik
stemmevekt.

Størst likhet i stemmevekt ved stortingsvalg
ville en trolig fått om Norge var ett valgdistrikt og
uten sperregrense. Ved fordeling av 169 mandater
under slike forutsetninger vil det være tilstrekke-
lig å få omtrent 0,4 prosent oppslutning for å vinne
et mandat. I tillegg til de 9 partiene som ble inn-

valgt i 2017, ville derfor Pensjonistpartiet med 12
855 stemmer (0,44 prosent) fått et mandat på Stor-
tinget, og Helsepartiet med 10 337 stemmer
(0,35 prosent) også vært nær å få et mandat.

Fortsatt ville de 30 865 velgerne (1,05 prosent)
som stemte på de 13 minste partiene i 2017, vært
uten representasjon, men det ville hatt sin forkla-
ring utelukkende i at de hver for seg fikk for liten
oppslutning. Valgordningen ville uansett vært så
proporsjonal som mulig med de aktuelle stemme-
tallene i 2017.

En slik valgordning uten valgdistrikter ville
ikke gitt noen garanti for at hele Norge var repre-
sentert, og heller ikke for at de ulike landsdelene,
fylkene, byene eller distriktene var representert
noenlunde proporsjonalt i lys av innbyggertallet.
En kunne lagt ansvaret for å sikre representasjon
fra hele landet over på partiene og deres listeopp-
sett, men det har aldri vært den norske tradisjo-
nen. Prinsippet med valgdistrikter for å sikre geo-
grafisk representasjon står sterkt.

Innenfor valgdistriktet er det partienes nomi-
nasjonsmøter som har ansvaret for den videre
geografiske representasjonen. I de fleste fylkes-
partier er det tradisjon for at de øverste plassene
på listen skal fordeles på de ulike områdene
innenfor fylket. Det viser at den gjeldende innde-
lingen i 19 valgdistrikter ikke er finmasket nok til
å sikre ønsket geografisk representasjon. Partiene
samarbeider ikke, og sluttresultatet kan derfor bli
– særlig i valgdistrikter med få mandater og der
ingen av partiene får mer enn 1–2 mandater – at
alle representanter kommer fra samme kom-
mune/by eller region eller «fogderi» innen valg-
distriktet. Om antall valgdistrikter reduseres fra
dagens 19, blir utfordringen med å sikre bred geo-
grafisk representasjon større for partiene.

Hensynet til utkantene – i betydningen tynt
befolkede områder og områder med lang avstand
til sentralmakten – er i gjeldende valgordning iva-
retatt ved den såkalte arealfaktoren. Antall manda-
ter per distrikt er i dag en funksjon av innbygger-
tallet og valgdistriktets areal, jf. Grunnloven § 57
femte ledd.

Det innhugget i lik stemmevekt som følger av
inndelingen i valgdistrikter og en ønsket overre-
presentasjon fra utkantstrøk, blir i gjeldende val-
gordning – med tanke på proporsjonaliteten – noe
kompensert ved hjelp av ordningen med utjev-
ningsmandater. Om en ser bort fra konsekven-
sene av sperregrensen for å være med på fordelin-
gen av utjevningsmandater, medfører gjeldende
ordning at representantene kommer fra andre
geografiske områder enn de ville ha gjort om alle
stemmer hadde lik vekt. Fordelingene mellom

5 Document of the Copenhagen Meeting of the Conference
on the Human Dimension of the CSCE, 29. juni 1990, para-
graf 7.5, lyder:
To ensure that the will of the people serves as the basis of
the authority of government, the participating States will 
– respect the right of citizens to seek political or public
office, individually or as representatives of political parties
or organizations, without discrimination.
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partiene – med utgangspunkt i de nasjonale stem-
metallene – blir i mindre grad rammet.

Ønsket om at valget bør produsere et styrings-
dyktig flertall, er i seg selv neppe omstridt. Og et
styringsdyktig flertall kan bli valgresultatet også i
et system med tilnærmet ideell proporsjonalitet.
Problemstillingen er i hvilken utstrekning det er
legitimt å benytte valgtekniske grep for å favori-
sere de større partiene på bekostning av de min-
dre partiene. Det standpunktet en inntar her, vil
ha sammenheng med hvor viktig en mener denne
målsettingen er, samt hvor sannsynlig en generelt
anser det for å være at mange partier på Stortin-
get gir mindre stabilitet og styringsdyktighet enn
når færre partier er innvalgt. Også de ordene en
bruker, og hvordan en beskriver de hensynene
som står mot hverandre, kan ha stor betydning for
det valget en til slutt foretar.

Det er en generell antakelse at muligheten til
kompromisser og effektiv styring reduseres med
antall partier som kommer inn på Stortinget.
Dette kan være et særlig problem dersom ingen
regjeringsalternativer er mulig uten at det gis kon-
sesjoner til grupper som representerer svært få
velgere, inkludert situasjonsbestemte særgruppe-
ringer. Den langsiktige tilliten til systemet kan
svekkes om det – som følge av slike forhandlinger
– treffes vedtak som reelt bare har marginal støtte
i befolkningen. Mot prinsippet om proporsjonali-
tet mellom nasjonale stemmetall og representa-
sjon vil det kunne anføres at et stort antall partier
kan lede til et lite styringsdyktig storting.

For mange velgere kan regjeringsspørsmålet
være viktigere enn den nøyaktige sammensetnin-
gen av Stortinget. Med et stort antall partier å
velge imellom samt at mulige regjeringskonstella-
sjoner først vil være kjent etter at valgresultatet
foreligger, kan det være vanskelig for velgerne å
forutse hvilket parti de skal stemme på for å få
ønsket regjering. Når situasjonen er slik, kan prin-
sippet om lik stemmevekt stå i motsetning både til
målsettingen om et enkelt og forståelig valgsys-
tem og til velgerens mulighet til å holde partier og
kandidater ansvarlige.

I gjeldende valgsystem bidrar både første
delingstall – på 1,4 – ved kåring av distriktsmanda-
ter og sperregrensen på 4 prosent for deltakelse i
konkurransen om utjevningsmandatene til at
stemmevekten kan bli ulik. Ordningene favorise-
rer de større partiene og omtales gjerne som et
«styringstillegg». Hvor skjevt dette styringstilleg-
get slår ut, avhenger av valgresultatet fra valg til
valg. I særlig grad medfører inndelingen i valgdis-
trikter at representasjonen for partier som oppnår
mindre enn 4 prosent, ikke blir proporsjonal. Det

kan illustreres ved at Kristelig Folkeparti (KrF)
ved valget i 2017 med 122 797 stemmer
(4,2 prosent) fikk 8 mandater, mens Miljøpartiet
De Grønne (MDG) med 94 778 stemmer
(3,2 prosent) fikk 1 mandat. Detaljene rundt dette
blir nærmere gjennomgått i kapittel 5 om valgord-
ningen ved stortingsvalg. Første delingstall – 1,4 –
benyttes også ved mandatberegningen ved fylkes-
tingsvalg og kommunestyrevalg.

De fleste partier legger vekt på at nominasjo-
nene skal ivareta hensyn knyttet til kjønn, alder,
minoritetsrepresentasjon og representasjon av
alle deler av valgdistriktet. Avhengig av graden av
personvalg i valgordningen kan velgerne både
svekke og forsterke de hensynene som partiene
ønsker å ivareta med listeoppsettet sitt. Tilsva-
rende gjelder om en ønsker å sikre representasjon
av andre typer grupper, for eksempel etter sam-
funnsklasse, næringstilhørighet og ideologisk for-
ankring. Mange av dagens partier har et historisk
utspring i nettopp en slik inndeling, og det kan
prege bakgrunnen til de kandidatene som er på
valglistene også i dag. Igjen er det partiene og vel-
gerne som må ivareta dette hensynet, ikke valgo-
rdningen.

Målet om en enkel og forståelig valgordning
kan stå i motsetning til flere andre hensyn. Et sys-
tem med enkeltpersonkretser er lettest å forstå –
personen som får flest stemmer, blir valgt. Dette
gir imidlertid begrenset representasjonsbredde
og få valgalternativer for velgerne. Jo flere hensyn
som skal ivaretas i en valgordning, jo mer kompli-
sert vil det være å forstå hvordan stemmetallene
blir omregnet til mandater. I gjeldende valgord-
ning framstår trolig både bestemmelsene om
hvordan et utjevningsmandat blir plassert i et
valgdistrikt, og bruken av «listestemmer» ved
kommunestyrevalg som særlig krevende. Det er
også en utfordring når reglene er ulike for de
ulike valgene, slik det for eksempel er for person-
valgreglene.

Målet om høy valgdeltakelse kan utfordres fra
flere kanter. Innføring av stemmeplikt ville økt
deltakelsen, men står i et spenningsforhold til
prinsippet om frie valg dersom friheten også
omfatter retten til ikke å delta. Det går trolig også
en grense for hvor mye valgmyndighetene kan
oppfordre enkeltgrupper til å stemme hvis dette
kan påvirke fordelingen av stemmer mellom de
ulike partiene.

En komplisert valgordning – som er nødven-
dig for å ivareta andre hensyn – kan ha som kon-
sekvens at enkelte avholder seg fra å stemme.
Den aktuelle politiske situasjonen er trolig det
som har størst betydning for valgdeltakelsen.
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Også oppgavene til det folkevalgte organet det er
snakk om, og kompetansen det har, vil spille inn.
Når velgeren vet at et konkret spørsmål som vel-
geren er opptatt av, blir avgjort etter valget av
kommunestyret, er det mer relevant å stemme
enn når det er uklart hvilken innflytelse organet
reelt har. Fylkeskommunen kan i dag lide under
dette, og generelt kan statlig overstyring redusere
interessen for lokalvalg.

Blant andre mulige målsettinger for et godt
valgsystem finner en ønsket om at de som velges,
er godt egnede personer. Det er vanskelig å se for
seg at lovgivningen kan sikre dette uten å komme
i alvorlig konflikt med mer grunnleggende prin-
sipper.

Videre kan en tenke seg en målsetting om at
valgordningen bør bidra til maktutjevning i sam-
funnet. Hverken den økonomiske eller den kultu-
relle makten er jevnt fordelt i Norge. Det er imid-
lertid vanskelig å forestille seg at et system med
én person – én stemme kan bidra med dette. Ord-
ningen med en viss overrepresentasjon fra utkan-
tene og tynt befolkede områder trekker i en slik
retning, men viktigere virkemidler for å dempe
den politiske makten som kan følge av ujevn øko-
nomisk makt, synes å være blant annet den bety-
delige offentlige partistøtten og kravet om åpen-
het rundt partienes inntektskilder.

2.9 Formålsparagraf

Stortinget vedtok i 2014 å grunnlovfeste sivile og
politiske menneskerettigheter, disse inkluderte
prinsippene om frie og hemmelige valg, jf. Grunn-
loven § 49 første ledd.

Bakgrunnen for grunnlovsendringen var
utredningen fra Menneskerettighetsutvalget. Utval-
get framhevet at å grunnlovfeste disse to prinsip-
pene vil synliggjøre at «frie og hemmelige valg er
en overordnet verdi og av grunnleggende betyd-
ning for det norske statsstyre».

Menneskerettighetsutvalget presiserte at
enkeltindividene har krav på at stemmen deres er
hemmelig, og på at stemmen er et uttrykk for
egen fri vilje. Utvalget viste til at valgene som hol-
des i dag, utvilsomt er hemmelige og frie, og at en
grunnlovfesting av dette ikke vil medføre annen
rettslig endring enn selve grunnlovfestingen. En
grunnlovfesting vil være en garanti for at et lite
flertall ikke kan rive ned eller grunnleggende
svekke demokratiet.

Menneskerettighetsutvalget understreket videre
at selv om de gikk inn for å grunnlovfeste retten til
frie og hemmelige valg, tok de ikke stilling til hvor

god sikkerheten for hemmelighold skulle være
ved alternative former for avvikling av valg. For
eksempel mente de at spørsmålet om elektroniske
valg vil kunne gjennomføres med tilstrekkelig
hemmelighold, var noe de ikke hadde nødvendig
teknisk innsikt til å kunne vurdere. Likevel la
utvalget vekt på at det er viktig å opprettholde kra-
vet om hemmelige valg, også om prosedyrene for
å avvikle valg skulle endre seg.

2.9.1 Gjeldende rett

Valgloven § 1-1 slår fast at formålet med loven er å
legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie,
direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine
representanter til Stortinget, fylkesting og kom-
munestyrer. Bestemmelsen kom inn som følge av
forslag fra det forrige valglovutvalget. Det davæ-
rende utvalget viste til at det kunne være hensikts-
messig å slå fast de grunnleggende prinsippene i
valgordningen i en egen paragraf, formålsbestem-
melsen. Innholdet i formålsbestemmelsen bygger
på prinsipper som også tidligere var retningsgi-
vende for hvordan bestemmelsene om valg ble
utformet, selv om disse ikke var tatt inn i lovgiv-
ningen.

Departementet sluttet seg til forslaget og
pekte på at det er en fordel at de overordnede
prinsippene – som frie, direkte og hemmelige valg
– kommer til uttrykk i en egen formålsbestem-
melse. Departementet pekte videre på at en slik
lovfesting vil ha selvstendig betydning i to sam-
menhenger: For det første vil den fortelle hvilke
prinsipper lovens bestemmelser bygger på. For
det andre vil den ha relevans ved tolkningen av
andre bestemmelser i valgloven, eksempelvis av
hvilke forsøk som kan gjennomføres med hjem-
mel i valglovens forsøksbestemmelse.

2.9.2 Utvalgets vurdering

I dag er tre av de fem prinsippene som er trukket
fram av Veneziakommisjonen, løftet fram i formål-
sparagrafen til valgloven. Dette gjelder prinsip-
pene om at valg skal være frie, direkte og hemme-
lige. Prinsippene om at valgene skal være frie og
hemmelige, er også tatt inn i Grunnloven § 49, da
disse to prinsippene har en særlig betydning og er
grunnleggende for å kunne holde demokratiske
valg.

En formålsbestemmelse i valgloven som stiller
opp de viktigste prinsippene, kan bidra til å sikre
at valgmyndighetene tar hensyn til disse prinsip-
pene i alle ledd av valggjennomføringen. Valggjen-
nomføringen er desentralisert i Norge, og lokale
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valgstyrer har en god del frihet til å bestemme
hvordan valget skal gjennomføres praktisk. Det
kan innvendes at det er tilstrekkelig at prinsip-
pene om frie og hemmelig valg er tatt inn i Grunn-
loven, og at det ikke er nødvendig å ha dem med i
en formålsparagraf, men da formålsparagrafen ble
tatt inn i valgloven, fantes det ikke noen slik
bestemmelse i Grunnloven. Hensynet til bru-
kerne av loven tilsa derfor at prinsippene også
burde tas inn i valgloven: Det er mange ikke-juris-
ter som leser og bruker valgloven, og det kan
være nyttig at de mest sentrale prinsippene bak
loven kommer klart fram i den første paragrafen.

Til forskjell fra Grunnloven § 49 er det i valglo-
vens formålsparagraf tatt med at valgene skal
være direkte. I Grunnloven følger kravet om
direkte valg av § 58. Det framgår ikke klart hva
som var bakgrunnen for at det forrige valglovut-
valget foreslo å ta inn «direkte» i formålsparagra-
fen. Det er kjent at bestemmelsen er utformet
etter mønster av den danske Grunnloven § 31 nr.
2, og at Menneskerettighetsutvalget ikke disku-
terte dette prinsippet for grunnlovfesting.

Utvalget har vurdert å ta ut «direkte» fra for-
målsparagrafen fordi det at valgene er direkte, føl-
ger av valgordningen og oppbygningen av vårt
politiske system. Prinsippet om direkte valg utfor-
dres heller ikke av andre prinsipper. Å ha med
prinsippet om direkte valg i formålsparagrafen har
dermed mindre hensikt enn å ha med prinsippene
om frie og hemmelige valg.

Det kan settes spørsmålstegn ved hvorfor
prinsippet om direkte valg er løftet fram isteden-
for prinsippene om allmenn og lik stemmerett.
Når det gjelder allmenn stemmerett, vil mange av
de samme vurderinger som for prinsippet om
direkte valg være gjeldende. Prinsippet utfordres
ikke og står ikke i motstrid med andre prinsipper.
Når det gjelder prinsippet om lik stemmerett, er
situasjonen noe annerledes. Selv om det er klart at
alle kun har én stemme i Norge, har Norge fått

internasjonal kritikk både når det gjelder lik stem-
meinnflytelse (mandatfordeling), og med tanke på
at alle skal ha like muligheter til å delta i valg (til-
gjengelighet for velgere med nedsatt funksjons-
evne). Til spørsmålet om mandatfordeling kan det
sies at dette imidlertid er politisk og bedre regule-
res gjennom valgordningen enn i en formålspara-
graf – de internasjonale standardene vil gjelde
uansett. Tilgjengelighet og lik mulighet til å delta i
valg er derimot et svært viktig og aktuelt hensyn.
Spørsmålet er om det sikres best gjennom å ta inn
prinsippet om lik stemmerett i formålsparagrafen,
eller om dette er et tema som må tilnærmes på
andre måter i regelverket.

Utvalgets flertall (Anundsen, Christensen,
Giertsen, Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik,
Høgestøl, Røhnebæk, Stokstad, Storberget, Tørres-
dal, Aarnes, Aardal og Aatlo) viser til at det gene-
relt bør være samsvar mellom Grunnlovens for-
målsbestemmelse vedrørende valg og valglovens
tilsvarende formulering. Dersom valgloven avvi-
ker og nevner flere og andre prinsipper, kan det gi
opphav til usikkerhet og unødvendige tolknings-
tvister. Flertallet foreslår på denne bakgrunn at
valglovens formålsparagraf endres slik at det kun
er prinsippene om at valgene skal være frie og
hemmelige, som beholdes i teksten, og at
«direkte» tas ut av valgloven.

Et mindretall i utvalget (Holmås, Nygreen og
Strømmen) vil peke på at for at demokratiske
beslutninger skal ha høy legitimitet, må de som
fatter beslutningene, oppfattes å være legitime. Et
viktig grunnlag for legitimitet er at beslutningsta-
kerne har fått støtte fra en viss mengde mennes-
ker, og følgelig vil valgdeltakelsen ha betydning
for den valgtes legitimitet. For å legge til rette for
en fortsatt høy tillit til valgordningen er det derfor
viktig å sikre høy valgdeltakelse. Disse medlem-
mene mener derfor at målsettingen om høy valg-
deltakelse bør tas inn i valglovens formålspara-
graf.
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Kapittel 3  

Deltakelse

3.1 Innledning

Valg er den primære deltakelsesformen i
moderne demokratier.1 I Norge er det bred enig-
het om at høy valgdeltakelse er et mål. Begrunnel-
sen for dette er at valgdeltakelse er et uttrykk for i
hvilken grad befolkningen engasjerer seg i poli-
tikk. Høy valgdeltakelse gir også et klart mandat
til valgte politikere og legitimitet til politiske
beslutninger og til det demokratiske representa-
tive styresettet. I tillegg kan høy valgdeltakelse
indikere at valgdeltakelsen er mer eller mindre lik
på tvers av ulike grupper, og dermed bety at den
politiske innflytelsen er lik.2

I Europa har valgdeltakelsen gått markant ned
siden 1990-tallet.3 I Norge har derimot valgdelta-
kelsen ved de siste valgene vært relativt stabil.
Valgdeltakelsen er likevel betydelig høyere ved
stortingsvalg enn ved kommunestyre- og fylkes-
tingsvalg. I tillegg varierer valgdeltakelsen mel-
lom ulike grupper i samfunnet. Dette kan være
problematisk holdt opp mot de momentene som
ligger bak målet om høy valgdeltakelse.

Dette kapitlet handler om valgdeltakelse og til-
tak som kan øke valgdeltakelsen. Innledningsvis
gis en oversikt over status for valgdeltakelsen i
Norge. Deretter presenteres ulike faktorer som
kan påvirke valgdeltakelsen. Faktorene deles
gjerne opp i velgerens individuelle egenskaper,
den sosiale og politiske konteksten og, endelig,

det institusjonelle rammeverket for valgordningen
og valggjennomføringen. Utvalgets mandat er
knyttet til valggjennomføringen og valgordningen,
og hovedvekten i framstillingen ligger derfor på
disse faktorene.

3.2 Status – valgdeltakelse i Norge

3.2.1 Stortingsvalg

Valgdeltakelsen ved stortingsvalg har vært rela-
tivt stabil over flere år. Ved de to siste stortingsval-
gene i 2017 og 2013 deltok 78 prosent av perso-
nene med stemmerett, mens valgdeltakelsen i
2009 var 76 prosent. Til sammenlikning deltok 84
prosent ved riksdagsvalget i Sverige i 2018. Folke-
tingsvalget i Danmark i 2019 hadde 85 prosent
oppslutning.

Statistikken fra de tre siste stortingsvalgene
viser at valgdeltakelsen har vært om lag
25 prosentpoeng høyere hos dem med høyere
utdanning enn hos dem med kun grunnskole (se
tabell 3.1). Forskjellen i valgdeltakelsen mellom
disse gruppene har økt siden 1990-tallet, hvor opp-
slutningen ved valg var om lag 10 prosentpoeng
lavere blant dem med grunnskole sammenliknet
med dem med universitets- eller høyskoleutdan-
ning.4

Valgdeltakelsen blant stemmeberettigede inn-
vandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
er betydelig lavere enn i befolkningen ellers.
Denne gruppen har i hovedsak bakgrunn fra land
i Asia og Afrika.5 Ved forrige stortingsvalg økte
deltakelsen blant innvandrere og norskfødte med

1 Emilee Booth Chapman, «The Distinctive Value of Electi-
ons and the Case for Compulsory Voting», American Jour-
nal of Political Science 63, nr. 1 (januar 2019): 101–112,
https://doi.org/10.1111/ajps.12393.

2 Johannes Bergh og Atle Haugsgjerd, «Hvilken valgordning
får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom
valgordninger og valgdeltakelse» (Vedlegg 5 til utrednin-
gen, 2018) og Johannes Bergh og Dag Arne Christensen,
«Hvem er hjemmesitterne?», i Lokalvalget 2015: et valg i
kommunereformens tegn?, red. Jo Saglie og Dag Arne Chris-
tensen (Oslo: Abstrakt forlag, 2017), s. 61–78.

3 Abdurashid Solijonov, «Voter Turnout Trends around the
World» (Stockholm: International Institute for Democracy
and Electoral Assistance (IDEA), 2016), s. 24, https://
www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-
turnout-trends-around-the-world.pdf.

4 «Unge menn med lav utdanning bruker stemmeretten
minst», Statistisk sentralbyrå, 7. desember 2017, https://
www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/unge-menn-
med-lav-utdanning-bruker-stemmeretten-minst.

5 Innvandrere fra Norden, Nord-Amerika, Oseania og
arbeidsinnvandrere som har kommet etter 1989, bytter sjel-
den statsborgerskap og har dermed ikke stemmerett ved
stortingsvalg. Se «Stadig lavere andel som tar norsk stats-
borgerskap», Statistisk sentralbyrå, 7. desember 2015,
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/
stadig-lavere-andel-som-tar-norsk-statsborgerskap.
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innvandrerforeldre noe.6 Deltakelsen har økt fra
52 prosent i 2009 til 55 prosent i 2017.

3.2.2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkes-
tingsvalg er betydelig lavere enn ved stortings-
valg. Deltakelsen ved kommunestyre- og fylkes-
tingsvalget i 2019 var henholdsvis 13 og 17 pro-
sentpoeng lavere enn deltakelsen ved stortings-
valget i 2017. Hovedtendensen har siden starten
av 1960-tallet vært at valgdeltakelsen ved kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg faller. Deltakelsen ved
kommunestyrevalget sank fra 64 prosent i 2011 til
60 prosent i 2015, før den økte igjen til 65 prosent i
2019. Fylkestingsvalgene har gjennomgående hatt
lavere deltakelse enn kommunestyrevalgene.
Valgdeltakelsen har falt fra 70 prosent siden det
første fylkestingsvalget i 1975 til 61 prosent ved
fylkestingsvalget i 2019.

I likhet med valgdeltakelsen ved stortingsvalg
er forskjellen stor mellom hvor mange velgere
med universitets- og høyskoleutdanning og vel-
gere med grunnskole som stemmer. Ved de
3 siste valgene var valgdeltakelsen nesten 30 pro-
sentpoeng lavere blant dem med bare grunnskole
enn blant dem med høyere utdanning.

På samme måten som ved stortingsvalg er
andelen innvandrere som stemmer ved kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg, mye lavere enn i
befolkningen ellers. I 2019 stemte 45 prosent av
innvandrere med norsk statsborgerskap. Samme
år var valgdeltakelsen blant utenlandske statsbor-
gere 31 prosent.

En oversikt over samlet valgdeltakelse ved
kommunestyre- og fylkestingsvalg er tatt inn i
tabell 3.2, basert på antall kryss i manntallet.

3.3 Generelt om forhold som påvirker 
valgdeltakelsen

Deltakelsesnivået påvirkes av individuelle, sosiale,
politiske og institusjonelle forhold. Det er ikke én

6 «Valgdeltakelsen blant innvandrerne økte svakt», Statistisk
sentralbyrå, 8. desember 2017, https://www.ssb.no/valg/
artikler-og-publikasjoner/valgdeltakelsen-blant-innvan-
drerne-okte-svakt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3.1 Valgdeltakelse ved stortingsvalg i prosent.

2009 2013 2017

Kjønn

Begge kjønn 76 78 78

Menn 76 77 77

Kvinner 77 80 80

Alder

18–19 år 62 70 73

20–24 år 53 63 64

25–44 år 76 76 74

45–66 år 83 83 84

67–79 år 83 88 86

80 år eller eldre 71 69

Utdanning

Grunnskole 64 65 64

Videregående skole 79 79 80

Universitets- og høyskoleutdanning 87 90 90

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 52 53 55
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enkelt faktor som avgjør nivået av deltakelse, men
de ulike faktorene virker i et komplekst samspill.7

Derfor vil én enkelt endring i valgloven alene
neppe ha avgjørende konsekvenser for valgdelta-
kelsen.8

Den antatt viktigste faktoren for deltakelsesni-
vået er politikkens innhold.9 Når det er usikkerhet
knyttet til valgutfallet, regjeringsalternativene er
tydelige og velgerne oppfatter at mye står på spill,
øker valgdeltakelsen.10 Dette illustrerer at den
sosiale og politiske konteksten spiller en rolle.
Andre faktorer innenfor den sosiale og politiske

konteksten er nivået på arbeidsledigheten og hvor
en bor i landet. Noen studier har vist en sammen-
heng mellom antall innbyggere i fylket eller kom-
munen og valgdeltakelsen.11 Det har vært hevdet
at innbyggere i små politiske enheter har mulig-
het til større nærhet, har bedre oversikt og får
større innflytelse.12 I sin studie av kommunestyre-
og fylkestingsvalget i 2011 basert på registerdata
fant imidlertid Christensen og Arnesen at sam-
menhengen mellom kommunestørrelse og valg-
deltakelse ikke var forårsaket av at kommunene
var små, men heller av at velgerne i disse kommu-
nene skilte seg ut på andre egenskaper som er
knyttet til valgdeltakelse.13 De små kommunene7 Bernt Aardal, red. Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Oslo:

Kommneforlaget, 2002.
8 Bergh og Haugsgjerd, «Hvilken valgordning får flest vel-

gere til å stemme?».
9 Bergh og Haugsgjerd, «Hvilken valgordning får flest vel-

gere til å stemme?».
10 André Blais, To Vote or Not to Vote? The Merits and Limits of

Rational Choice Theory (Pittsburgh, Pa.: University of Pitts-
burgh Press, 2000), Daniel Stockemer, «What Affects Voter
Turnout? A Review Article/Meta-Analysis of Aggregate
Research», Government and Opposition 52, nr. 4 (oktober
2017): 698–722, https://doi.org/10.1017/gov.2016.30 og
Bernt Aardal og Henry Valen, Konflikt og opinion (Oslo:
NKS-forlaget, 1995). 

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3.2 Valgdeltakelse ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i prosent.

2011 2015 2019

Kjønn

Begge kjønn 65 60 65

Menn 63 57 62

Kvinner 67 62 67

Alder

18–19 år 49 48 58

20–24 år 40 36 47

25–44 år 58 52 56

45–66 år 72 68 72

67–79 år 76 76 79

Utdanningsnivå

Grunnskole 51 45 51

Videregående skole 66 61 67

Universitets- og høyskoleutdanning 79 75 79

Innvandrere, norske statsborgere 43 40 45

Utenlandske statsborgere 32 29 31

11 Lawrence Rose, «Normer og roller – borgerpliktens ende-
likt?», i Valgdeltakelse og lokaldemokrati, red. Bernt Aardal
(Oslo: Kommuneforlaget, 2002), J. Eric Oliver, «City Size
and Civic Involvement in Metropolitan America», American
Political Science Review 94, nr. 2 (juni 2000): 361–73, https:/
/doi.org/10.2307/2586017, Dag Arne Christensen mfl.,
«To valg med ny personvalgordning – Kontinuitet eller end-
ring?», Rapport 9 (Bergen: Rokkansenteret, 2008).

12 Rose, «Normer og roller – borgerpliktens endelikt?» og Oli-
ver, «City Size and Civic Involvement in Metropolitan Ame-
rica».



NOU 2020: 6 43
Frie og hemmelige valg Kapittel 3

hadde altså ikke høyere valgdeltakelse fordi de
var små, men heller fordi for eksempel arbeidsle-
digheten var lavere i disse kommunene.

Individuelle kjennetegn ved den enkelte velge-
ren kan være utdanningsnivå, hvor tabell 3.1 og
3.2 viser at personer med høyere utdanning har
betydelig høyere valgdeltakelse enn personer
som ikke har skolegang utover grunnskole.
Videre har Bergh og Christensen, på bakgrunn av
en analyse av de fire valgene fra 2011 til 2017,
påvist at det er særlig unge, personer uten høyere
utdanning og innvandrere som blir sittende
hjemme over flere valg.14 Studien viser også at ti
prosent av de stemmeberettigede har sittet
hjemme i fire valg på rad. Andre hovedkategorier
innenfor individuelle forhold er velgerens ressur-
ser (kognitive og økonomiske), egeninteresse
(kostnad–nytte-perspektivet) samt opplevd bor-
gerplikt og sosiale normer.

3.4 Særskilt om institusjonelle forhold

Mandatet angir at utvalget skal se på hvordan val-
gordningen bidrar til deltakelse. Videre sier man-
datet at utvalget skal «foreta en helhetlig gjennom-
gang av hvordan valg gjennomføres». Utvalget vil
derfor i dette punktet gjennomgå hvilken effekt
ulike institusjonelle forhold har på valgdeltakel-
sen. Bergh og Haugsgjerd har i et notat skrevet
for utvalget gått gjennom forskning om hvilken
effekt institusjonelle forhold har på valgdeltakel-
sen, se vedlegg 5.15

3.4.1 Valgordning

Flertallsvalg versus forholdstallsvalg

Det går et grunnleggende skille mellom valgord-
ninger med flertallsvalg og forholdstallsvalg. I
flertallsvalg er det som regel bare ett mandat per
valgdistrikt, og det største partiet i hvert distrikt
vinner mandatet. Flertallsvalg gir derfor som
regel få partier, og partiet som blir størst nasjo-
nalt, vinner ofte mange ekstra mandater. Ved for-
holdstallsvalg er det alltid flere mandater per dis-
trikt, og disse blir fordelt forholdsmessig etter
partienes oppslutning i distriktet. Forholds-
tallsvalg leder som regel til mer proporsjonale par-
lamenter der partienes andel av representantene
avspeiler andelen av stemmene i større grad enn
ved flertallsvalg.16

I gjennomsnitt er valgdeltakelsen noe høyere i
land med forholdstallsvalg enn i land med fler-
tallsvalg. Selv om det er usikkert om forholds-
tallsvalg generelt vil ha en slik effekt, påviser fler-
tallet av studier i vestlige demokratier en positiv
sammenheng mellom proporsjonale valg og valg-
deltakelse.17 Likevel er det vanskelig å fastslå sik-
kert at det er valgordningen – og ikke andre fakto-
rer i landet – som har påvirket deltakelsen.
Enkelte studier på dette punktet går likevel i ret-
ning av at forholdstallsvalg har en viss positiv
effekt på valgdeltakelsen.

Grad av proporsjonalitet

Valgdeltakelsen er gjennomsnittlig høyere i mer
proporsjonale systemer. Høy grad av proporsjona-
litet betyr at et parti får omtrent like mange man-
dater som partiets andel av stemmene skulle tilsi.
Mer enn proporsjonalitet i seg selv virker det som
at det er størrelsen på valgdistriktene som har
betydning.18 Dette har sannsynligvis sammen-
heng med at store valgdistrikter gir flere valgmu-
ligheter for velgerne, gjør at det sjeldnere er gitt
hvem som tar mandatene, og gir en mer sammen-
satt gruppe kandidater fra partiene.19 Slik som
ved flertallsvalg finner forskningen at grad av pro-
porsjonalitet og den positive betydningen for valg-

13 Dag Arne Christensen og Sveinung Arnesen, «Deltakelsen
ved kommunestyrevalget 2011», i Et robust lokaldemokrati
– lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011, red. Johannes
Bergh og Dag Arne Christensen (Oslo: Abstrakt forlag,
2013) og Dag Arne Christensen mfl., «Valgdeltagelsen ved
kommunestyrevalget 2011», Rapport 1 (Oslo: Institutt for
samfunnsforskning, 2013).

14 Johannes Bergh og Dag Arne Christensen, «Hvem er hjem-
mesitterne?», i Lokalvalget 2015: et valg i kommunerefor-
mens tegn?, red. Jo Saglie og Dag Arne Christensen (Oslo:
Abstrakt forlag, 2017)og Johannes Bergh og Dag Arne
Christensen, «Sporadiske velgere eller permanente hjem-
mesittere? Om sosiale forskjeller i valgdeltakelse og velger-
mobilisering», i Velgere og valgkamp: En studie av stortings-
valget i 2017, red. Johannes Bergh og Bernt Aardal (Oslo:
Cappelen Damm Akademisk, 2019).

15 Bergh og Haugsgjerd, «Hvilken valgordning får flest vel-
gere til å stemme?», s. 4–7.

16 Sven G. Simonsen, Over sperregrensen: hvordan verdens val-
gordninger gjør stemmer til politisk makt (Oslo: Universi-
tetsforlaget, 2019), s. 40.

17 Bergh og Haugsgjerd, «Hvilken valgordning får flest vel-
gere til å stemme?», s. 4–7.

18 Stockemer, «What Affects Voter Turnout?», s. 704–705.
Samtidig er valgdeltakelsen i systemer som har mange par-
tier lavere enn i systemer med færre partier, se Bergh og
Haugsgjerd, «Hvilken valgordning får flest velgere til å
stemme?», s. 7.
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deltakelsen ikke gjelder i alle deler av verden. Det
er også her usikkert hvorvidt andre faktorer enn
grad av proporsjonalitet kan ha ført til utslagene i
valgdeltakelsen i vestlige land. Antakelig gir høy
grad av proporsjonalitet noe høyere valgdelta-
kelse i vestlige land.20

Personvalg og strykninger

Effekten av at velgerne kan påvirke hvem som blir
valgt, er usikker. De få empiriske studiene av
temaet som finnes, viser sprikende resultater. I
hovedsak viser studiene ingen systematisk sam-
menheng mellom personvalg og valgdeltakelse.
Blais og Aarts sammenliknet valgdeltakelsen i
land med forholdstallsvalg og personvalg (Fin-
land, Irland, Luxemburg, Nederland, Polen og
Sveits) med valgdeltakelsen i systemer med for-
holdstallsvalg uten mulighet for å påvirke person-
valget (Bulgaria, Norge, Portugal, Spania og
Romania).21 Resultatet viste at den gjennomsnitt-
lige valgdeltakelsen er tilnærmet lik (66 prosent i
systemer med personvalg og 67 prosent uten).
Renwick og Pilet finner tilsvarende ikke sikre
tegn på at innføring av personvalg øker valgdelta-
kelsen.22 På samme måte fant evalueringen av for-
søket med direkte valg av ordførere i 48 norske
kommuner i 2007 at en slik mulighet for velgerne
ikke førte til høyere valgdeltakelse.23

Et beslektet spørsmål er hvorvidt strykninger
ved kommunestyrevalg vil øke valgdeltakelsen.
Bergh, Christensen, Hellevik og Aars har analy-
sert effekter av å gjeninnføre strykninger ved
kommunestyrevalg i Norge.24 Å gjeninnføre
strykninger kan ifølge analysen muligens ha en

kortvarig positiv effekt på valgdeltakelsen. Dette
er fordi en slik endring kan bidra til en generelt
positiv holdning til det kommende valget. En varig
økning i valgdeltakelsen er det ifølge analysen
liten grunn til å forvente.

3.4.2 Hvor enkelt det er å stemme

Hvor enkelt det er å stemme, kan ha betydning for
valgdeltakelse. Bergh og Haugsgjerd konkluderer
imidlertid med at vi «trolig i Norge har kommet så
langt i retning av å gjøre stemmegivning tilgjenge-
lig at det er lite mer å hente».25 Forfatterne viser
til at forskere som analyserte effekten av todagers-
valg i Norge med data fra lokalvalget i 2011, ikke
fant noen effekt på valgdeltakelsen på kommunalt
nivå.26 Tilsvarende ledet ikke forsøket med inter-
nettstemming i Norge i 2011 og 2013 til høyere
valgdeltakelse på tross av at forsøket gjorde det
svært enkelt å stemme.27 Selv om det ikke har
vært effekter av å gjøre det enklere å stemme i
disse tilfellene, kan det tenkes at det ville hatt en
negativ effekt på valgdeltakelsen å gjøre det van-
skeligere å stemme enn i dag. En studie av delta-
kelse ved sametingsvalg i Norge fant støtte for
dette.28

Når den norske valgordningen sammenliknes
med ordningene de andre nordiske landene har,
ser det heller ikke ut til at det er en direkte sam-
menheng mellom lengde på forhåndsstemmeperi-
oden og valgdeltakelse. Både Danmark og Sverige
har en vesentlig kortere periode for forhånds-
stemming enn Norge. I Danmark kan en velger
normalt forhåndsstemme de siste tre ukene før
valgdagen. I Sverige startet forhåndsstemmeperi-
oden ved valget i 2018 22. august og varte fram til
valgdagen 9. september. Begge land har likevel
høyere valgdeltakelse enn i Norge.

19 Daniel Stockemer, «District Magnitude and Electoral
Turnout: A Macro-Level Global Analysis», Acta Politica 50,
nr. 1 (januar 2015): 84–85, https://doi.org/10.1057/
ap.2013.35.

20 Bergh og Haugsgjerd, «Hvilken valgordning får flest vel-
gere til å stemme?», s. 9.

21 André Blais og Kees Aarts, «Electoral Systems and
Turnout», Acta Politica 41, nr. 2 (juli 2006): 180–96, https:/
/doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500148.

22 Alan Renwick og Jean-Benoît Pilet, Faces on the ballot: The
personalization of electoral systems in Europe, First edition
(Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016),
s. 251–265.

23 Marcus Buck, Helge O. Larsen, og Tord Willumsen, Når
folket får velge: forsøkene med direkte valg av ordfører som
deltakelses- og styringsreform (Oslo: Kommuneforlaget,
2006) og Dag Arne Christensen og Jacob Aars, «Valg av
ordfører ved supplerende stemmegivning – En empirisk
analyse av ordførervalgene i 48 norske kommuner i 2007»,
Rapport 2 (Bergen: Rokkansenteret, 2008).

24 Johannes Bergh mfl., «Effekter av en eventuell gjeninnfø-
ring av strykninger ved kommunestyrevalg», Rapport 5
(Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2009).

25 Bergh og Haugsgjerd, «Hvilken valgordning får flest vel-
gere til å stemme?», s. 13.

26 Dag Arne Christensen mfl., «Valgdeltagelsen ved kommu-
nestyrevalget 2011», Rapport 1 (Oslo: Institutt for sam-
funnsforskning, 2013). Analysen av valgdeltakelsen i nor-
ske kommuner ved stortingsvalget i 1997 hadde tilsva-
rende funn, se Dag Arne Christensen og Tor Midtbø,
«Norsk valgdeltakelse i et makro-perspektiv», vedlegg til
NOU (2001: 3) Velgere, valgordning, valgte, 2001.

27 Signe Bock Segaard mfl., «Internettvalg – Hva gjør og
mener velgerne», ISF rapport 2014:07 (Oslo: Institutt for
samfunnsforskning, 2014), s. 46, og Signe Bock Segaard,
Harald Baldersheim, og Jo Saglie, «E-valg i et demokratisk
perspektiv», ISF rapport 2012:5 (Oslo: Institutt for sam-
funnsforskning, 2012).

28 Bergh og Haugsgjerd, «Hvilken valgordning får flest vel-
gere til å stemme?» og Johannes Bergh og Jo Saglie, «Valg-
deltakelsen ved sametingsvalg: hvor viktig er tilgjengelig-
het?», i Sametingsvalg: velgere, partier, medier, red. Eva
Josefsen og Jo Saglie (Oslo: Abstrakt forlag AS, 2011).
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Velgerregistrering har på sin side, ikke over-
raskende, en negativ effekt på valgdeltakelsen.
Tilsvarende reduserer strenge krav til identifika-
sjon deltakelsen og påvirker særlig minoriteters
valgdeltakelse.29

3.4.3 Felles valgdag

Fordi valgdeltakelsen er høyere ved stortingsvalg,
er det grunn til å tro at å innføre en felles valgdag
vil føre til økt valgdeltakelse ved kommunestyre-
og fylkestingsvalg. En metastudie fra 2016 finner
at faktoren felles valgdag som regel påvirker valg-
deltakelsen i lokalvalg positivt.30 Illustrerende er
Danmark som har separate valgdager for nasjo-
nale og lokale valg. I 2001 skrev statsministeren ut
nyvalg til Folketinget slik at tidspunktet for nasjo-
nale valg sammenfalt med tidspunktet for lokale
valg. Valgdeltakelsen dette året ble om lag 15 pro-
sent høyere enn gjennomsnittlig deltakelse for
kommunalvalg. Sverige har felles valgdag for de
tre valgene og har også relativt høy valgdeltakelse
ved lokalvalgene.

Se utvalgets omtale av spørsmålet om å inn-
føre felles valgdag i kapittel 6.

3.4.4 Stemmeplikt

Forskning viser at stemmeplikt utvilsomt har en
positiv effekt på valgdeltakelsen. Sammenliknet
med land som ikke praktiserer stemmeplikt, var
valgdeltakelsen ifølge IDEA i gjennomsnitt 8,7
prosent høyere i land med stemmeplikt.31 Den
positive effekten av stemmeplikt varierer imidler-

tid mellom landene. Valgdeltakelsen kan være
lavere dersom stemmeplikten ikke er sanksjons-
belagt, slik tilfellet er i Paraguay med under
70 prosent valgdeltakelse. I Belgia sanksjoneres
manglende deltakelse blant annet med bøter, og
valgdeltakelsen har tradisjonelt vært på over
90 prosent.

Stemmeplikt fører til større likhet i valgdelta-
kelsen på tvers av ulike sosioøkonomiske grup-
per. Dette kan bety at den politiske innflytelsen
mellom grupper i samfunnet er lik. Selv om stem-
meplikt direkte fører til høyere valgdeltakelse, er
tiltakets effekt på engasjement og kunnskap om
det politiske styresettet imidlertid uklar. Enkelte
studier påviser negative effekter, eksempelvis ved
at politisk uinteresserte belgiske velgere i liten
grad stemmer i tråd med sine politiske preferan-
ser.32 Dette viser at den politiske representasjo-
nen ikke nødvendigvis blir lik, selv ved stemme-
plikt. Andre studier viser positive effekter av stem-
meplikt. I en amerikansk studie fikk en tilfeldig
gruppe velgere i San Francisco betalt om de
stemte, mens en kontrollgruppe ikke fikk betalt.33

Tiltaket er riktignok ikke en stemmeplikt, men
kan heller betegnes som en insentivordning og
førte, ikke overraskende, til en sterk økning i
valgdeltakelsen. Det er likevel interessant at tilta-
ket resulterte i at velgerne som ble tilbudt insenti-
vet, orienterte seg mer om politiske spørsmål og
oppdaterte seg mer på valgkampen enn velgere i
en kontrollgruppe.

Utvalget vurderer spørsmålet om å innføre
stemmeplikt i punkt 9.6.

29 Bergh og Haugsgjerd, «Hvilken valgordning får flest vel-
gere til å stemme?».

30 João Cancela og Benny Geys, «Explaining Voter Turnout: A
Meta-Analysis of National and Subnational Elections», Ele-
ctoral Studies 42 (juni 2016): 264–275, https://doi.org/
10.1016/j.electstud.2016.03.005.

31 Abdurashid Solijonov, «Voter Turnout Trends around the
World» (Stockholm: International Institute for Democracy
and Electoral Assistance (IDEA), 2016), 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/
voter-turnout-trends-around-the-world.pdf, s. 37.

32 Peter Selb og Romain Lachat, «The More, the better?
Counterfactual Evidence on the Effect of Compulsory
Voting on the Consistency of Party Choice», European Jour-
nal of Political Research 48, nr. 5 (august 2009): 591, 
https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.01834.x.

33 Victoria Anne Shineman, «If You Mobilize Them, They Will
Become Informed: Experimental Evidence That Informa-
tion Acquisition Is Endogenous to Costs and Incentives to
Participate», British Journal of Political Science 48, nr. 1
(januar 2018): 189–211, https://doi.org/10.1017/
S0007123416000168.
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Kapittel 4  

Teknologi og sikkerhet

4.1 Innledning

Valglovutvalget skal lage forslag til en valglov som
legger til rette for fortsatt høy tillit til valggjen-
nomføringen. For å belyse dagens situasjon og
hva som bør gjøres i framtiden for å ikke sette
denne tilliten på spill, har utvalget hatt møter med
flere sikkerhetseksperter og med sentrale virk-
somheter. Utvalget har også fått utarbeidet en
ekstern utredning av sikkerheten i demokratiske
prosesser.1

Teknologi spiller i dag en stor rolle i valggjen-
nomføringen i Norge og bidrar til at valget gjen-
nomføres på en god og effektiv måte. I Norge bru-
ker vi mer teknologi ved valg enn i de fleste andre
sammenliknbare land. Særlig er vi langt framme
med å bruke elektronisk manntall og maskinell
opptelling, dette omtales nærmere i kapittel 12,
som handler om bruk av teknologi i valggjennom-
føringen.

De senere årene har sikkerheten i valggjen-
nomføringen fått økt oppmerksomhet, både inter-
nasjonalt og i Norge. Det har også vært tilfeller i
flere andre land av ulike former for skjult påvirk-
ning, dataangrep og uønskede hendelser i forbin-
delse med valg. I tillegg til presidentvalget i USA i
2016, Brexit-avstemningen og det franske presi-
dentvalget samme år har det også vært hendelser
i de nordiske landene. Ved riksdagsvalget i Sve-
rige i 2018 ble det avdekket flere forsøk på skjult
påvirkning av de politiske prosessene.2 Det var
stor aktivitet på sosiale medier, og den svenske

Valmyndigheten mottok et uvanlig stort antall kla-
ger på valget. Det var også stor medieoppmerk-
somhet knyttet direkte til den praktiske valggjen-
nomføringen, og valgmyndighetene både lokalt
og sentralt var under sterkt press. Også Finland
opplevde angrep mot valgprosessen ved valget
våren 2019. Den sentrale nettsiden med valgresul-
tater ble flere ganger utsatt for store tjenestenek-
tangrep.3

Det er ikke noe nytt at valg er en viktig pro-
sess som kan være interessant for ulike aktører å
påvirke utfallet av. Bruk av digital teknologi i valg-
gjennomføringen eksponerer valgprosessen for
både tilfeldige feil og målrettede digitale angrep
fra aktører i og utenfor Norge. Når valgprosessen
blir digitalisert, medfører det et endret behov for
kompetanse hos valgmedarbeidere og velgere, og
at valgmyndighetene må arbeide målrettet med å
sikre de digitale systemene som understøtter valg-
prosessen.

I dette kapitlet har utvalget sett på hvilke kon-
sekvenser bruk av teknologi har for sikkerhet og
sårbarhet. Som del av dette har utvalget sett nær-
mere på sikkerheten i den demokratiske proses-
sen i Norge. Et sentralt spørsmål for utvalget har
vært om det bør åpnes for elektronisk stemming.
Konklusjonen på dette spørsmålet vil ha stor
betydning for utformingen av en ny valglov, og
utvalget har derfor sett det som hensiktsmessig å
avklare dette spørsmålet innledningsvis.

4.2 Sikkerhet i demokratiske prosesser

4.2.1 Generelt om digital sårbarhet

I dagens samfunn er internett og IKT-systemer
integrert i bortimot alle deler av samfunnet. Det
har ført til sterk avhengighet av IKT og høy grad
av kompleksitet i form av lange og komplekse

1 Vurdering av trusselbildet mot Norge er gjort av Proac-
tima, se Anne-Kari Valdal mfl., «Sikkerheten i demokra-
tiske prosesser i Norge». Vedlegg 6 til utredningen (Proac-
tima, 2019). Vurderingen av aktører baserer seg på åpne
etterretningskilder/trusselvurderinger fra eksempelvis
PST og Etterretningstjenesten, og det refereres også fort-
løpende i teksten til andre informasjonskilder.

2 Chloe Colliver mfl., «Smearing Sweden: International Influ-
ence Campaigns in the 2018 Swedish Election» (London:
Institute for Strategic Dialogue (ISD) og LSE Institute of
Global Affairs, 2018), https://www.isdglobal.org/isd-publi-
cations/smearing-sweden-international-influence-cam-
paigns-in-the-2018-swedish-election/.

3 Kati Pohjanpalo, «Finland Detects Cyber Attack on Online
Election-Results Service» (Bloomberg, 10. april 2019),
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-10/
finland-detects-cyber-attack-on-online-election-results-ser-
vice.
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digitale verdikjeder. Kompleksitet og sammen-
koblede systemer er krevende å sikre mot både
tilsiktede og utilsiktede hendelser. I komplekse
systemer skal både teknologi og mennesker virke
sammen, og både teknologi og mennesker vil
kunne feile. Konsekvensene kan ramme
systemets funksjonalitet.

Det har de siste årene vært flere norske utred-
ninger om digital sårbarhet. Allerede i Sårbarhets-
utvalgets utredning fra 2000 slås det fast at IKT-
systemene er blitt en av samfunnets bærebjelker,
og at samfunnet er blitt mer sårbart for svikt i
disse systemene.4 Infrastrukturutvalget fulgte opp
utredningen i 2006 med å kartlegge landets kri-
tiske infrastruktur og samfunnsfunksjoner.5 Digi-
talt sårbarhetsutvalg fra 2015 gjennomførte en
helhetlig studie av samfunnets digitale sårbarhet,
inkludert flere viktige samfunnssektorer. Utvalget
anbefalte 10 tverrsektorielle tiltak for å redusere
den digitale sårbarheten og 40 andre tiltak som
var spesifikt rettet mot enkelte samfunnssektorer,
inkludert elektronisk kommunikasjon og felles-
komponenter, for eksempel offentlige registre.
Generelt vektlegger rapporten beskrivelse av de
digitale verdikjedene og sårbarhetene som følger
med disse.6

Ifølge Digitalt sårbarhetsutvalg kjennetegnes
digitale verdikjeder av at feil forplanter seg
momentant og noen ganger på uforutsigbare
måter. Tjenestene som inngår i de digitale verdi-
kjedene, spenner gjerne over flere sektorer, og de
er underlagt forskjellige lovverk og tilsynsregi-
mer. For dem som utvikler en tjeneste på toppen
av en slik verdikjede, er det svært utfordrende å
skaffe seg oversikt over alle de digitale sårbarhe-
tene tjenesten er eksponert for lenger ned i verdi-
kjeden. På samme måte som at ingen sektor kan
kontrollere sin sårbarhet alene – alle arver sårbar-
heter fra andre sektorer – kan få land kontrollere
sin egen digitale sårbarhet alene: De aller fleste
arver sårbarheter fra andre land. Avhengigheten
av IKT gjør samfunnet mer sårbart for utilsiktet
svikt og angrep på grunn av utilstrekkelig IKT-sik-
kerhet. Mens digitaliseringen på den ene siden
har bidratt til mer effektiv kommunikasjon og til-
gang til informasjon for alle, har de negative kon-
sekvensene av digitaliseringen oftest vært mulig å

oppdage først etter lengre tids bruk. NOU
2015: 13 sier følgende om utviklingen:7

Denne [digitale] sårbarheten eksponeres ytter-
ligere når stadig nye programvarer kobles til
gamle systemer i kombinasjon med bruk av
Internett som infrastruktur. Mange IKT-
systemer representerer en vesentlig grad av
usikkerhet og sårbarhet på grunn av dette. I et
sårbarhetsperspektiv kan man spørre seg om
det har vært en utilsiktet aksept av risiko i både
privat og offentlig sektor.

Ifølge flere ulike rapporteringer av sårbarheter og
uønskede hendelser er det lite som tyder på at
mengden digital sårbarhet er på retur, eller på at
cyberangrep som politisk virkemiddel er i tilbake-
gang.8 Dette bildet bekreftes også av Etterret-
ningstjenesten i deres rapporter Fokus 2018 og
Fokus 2019. I rapportene beskriver de vedvarende
etterretningsaktivitet mot Norge og opptrapping
av russisk påvirkningsaktivitet mot demokratiske
prosesser og offentlig opinion.9 De peker også på
fortsatt utvikling av kapasiteter for digital sabota-
sje. I rapporten for 2020 bekrefter Etterretnings-
tjenesten at trusselen mot demokratiet fortsatt er
til stede, og at angrep mot digitale systemer og
kritisk infrastruktur er en vedvarende fare.10

I sin trusselvurdering for 2020 peker Politiets
sikkerhetstjeneste (PST) på at stadig mer av trus-
selaktiviteten rettet mot grunnleggende nasjonale
interesser foregår i det digitale rom. Et digitalisert
samfunn og dets avhengighet av elektronisk kom-
munikasjon fører også til økt sårbarhet og gir
muligheter for spionasje, manipulasjon og sabota-
sje. Datanettverksoperasjoner kan påføre staten
og samfunnet svært stor skade, økonomisk og sik-
kerhetsmessig så vel som politisk. PST vurderer
at potensialet for skade forårsaket av den digitale
trusselaktiviteten samlet sett er stort.11

Utfallene av valg kan ha store kommersielle og
politiske konsekvenser. En kan derfor anta at det
kan finnes aktører som har stor interesse av å
påvirke utfallet av demokratiske valg i sin favør.

4 NOU 2000: 24 Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikker-
hets- og beredskapsarbeidet i samfunnet.

5 NOU 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst. Beskyttelse av lan-
dets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner.

6 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn – Beskytte
enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden.

7 NOU 2015: 13 s. 26.
8 Rapporteringer fra for eksempel US-CERT, NSM, Nor-

CERT, norske sikkerhetsmyndigheter og Næringslivets
sikkerhetsråd.

9 FOKUS 2018: Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle
sikkerhetsutfordringer (Etterretningstjenesten, 2018) og
FOKUS 2019: Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle
sikkerhetsutfordringer (Etterretningstjenesten, 2019).

10 FOKUS 2020: Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle
sikkerhetsutfordringer (Etterretningstjenesten, 2020).

11 Nasjonal trusselvurdering 2020 (Politiets sikkerhetstje-
neste (PST), 2020).



48 NOU 2020: 6
Kapittel 4 Frie og hemmelige valg

Når vinningsmulighet, motiv og kapasitet er til
stede, er også risikoen betydelig.

Digitalt sårbarhetsutvalg skriver at «dagens
IKT-systemer er fremdeles umodne, og risikoen
for at uvedkommende får innsyn i sensitiv infor-
masjon, har økt i takt med digitaliseringen. Det er
fremdeles mangelfulle mekanismer for å bekrefte
identitet over digitale kommunikasjonskanaler».12

Sikker identifisering og verifisering av identi-
teten til velgeren samt én velger – én stemme er
en forutsetning for tillit til valgsystemet. Biometri,
slik som fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning mv.,
er tatt i bruk av mange land for identifisering og
verifisering av velgere. Så langt har teknologien
størst utbredelse i Asia og Afrika. Bruk av bio-
metri kan forhindre doble stemmer og effektivi-
sere arbeidet med å registrere velgere. Teknolo-
gien har imidlertid svakheter som kan resultere i
at velgere som skulle blitt registrert, ikke blir veri-
fisert, og at velgere som ikke skulle blitt regis-
trert, blir feilaktig verifisert. I tillegg er det en
risiko for å låse seg til en teknologileverandør.
Antall land som bruker biometri og elektronisk
registreringsutstyr, øker imidlertid stadig.13 I
Norge har det pågått et arbeid med elektronisk
ID-kort siden 2007, og nasjonalt ID-kort er lovet å
komme innen utgangen av 2020.14

IKT-sikkerhet handler om å beskytte IKT og
informasjonen i informasjonssystemer mot uøn-
skede hendelser. Spørsmålet er da hvilke målset-
tinger – sikkerhetsmål – vi har når vi sikrer oss.
De tre mest kjente er konfidensialitet, tilgjengelig-
het og integritet.

Konfidensialitet innebærer beskyttelse mot at
informasjon blir kjent for uvedkommende, og der-
med at bare dem vi gir lov til å se informasjonen,
faktisk får se den. Det er verdt å merke seg at kon-
fidensialitetsbrudd i praksis medfører uopprette-
lig skade for dem som eier opplysningene.

Tilgjengelighet innebærer at informasjon og tje-
nester er tilgjengelige når de trengs. Nedetid kan
oppstå som følge av brudd på infrastruktur, tek-
nisk feil eller grunnet tjenestenektangrep der
store mengder falsk trafikk lammer tilgangen til
den digitale tjenesten.

Integritet innebærer at informasjon er til å
stole på, og at systemer og tjenester fungerer slik

det er tenkt. Integritetsbrudd kan forekomme ved
at for eksempel en utro tjener med vide fullmakter
manipulerer systemet eller endrer dataene som er
lagret i systemet. Dersom systemet blir infisert
med skadevare, kan skadevaren endre dataene
eller algoritmene.

Relatert til integritet har vi autentisitet, som
handler om å sikre opphavet til informasjonen, for
eksempel bekrefte identiteten til en sendt mel-
ding. Nært relatert har vi også ikke-fornekting,
som handler om at en digital handling ikke skal
kunne benektes i etterkant.

4.2.2 Regulering av sikkerhet

Det har vært gjennomført to sentrale utredninger
om regulering av IKT-sikkerhet i kritisk infra-
struktur i Norge. Sikkerhetsutvalget (Tråvik-
utvalget) utredet ny sikkerhetslov og ga sin inn-
stilling i NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet.

Ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetslo-
ven) trådte i kraft 1. januar 2019. Lovens formål er
å trygge Norges suverenitet, territorielle integri-
tet og demokratiske styreform og andre nasjonale
sikkerhetsinteresser, å forebygge, avdekke og
motvirke sikkerhetstruende virksomhet og å
sørge for at sikkerhetstiltak gjennomføres i sam-
svar med grunnleggende rettsprinsipper og ver-
dier i et demokratisk samfunn.

Sikkerhetsloven gjelder for statlige, fylkes-
kommunale og kommunale organer og for leve-
randører av sikkerhetsgraderte anskaffelser. Sik-
kerhetsloven er sektorovergripende, men det er
det enkelte fagdepartementet som har ansvaret
for forebyggende sikkerhet i egen sektor. I dette
ansvaret inngår også ansvaret for å velge ut virk-
somhet og systemer som skal omfattes av loven.
Sikkerhetsloven pålegger videre myndighetene
en rådgivningsplikt overfor de virksomheter som
omfattes av loven, og en plikt til å legge til rette for
at sikkerhetsrelevant informasjon deles.

De nasjonale sikkerhetsinteressene ivaretas
gjennom å beskytte grunnleggende nasjonale
funksjoner (GNF). Slike funksjoner er tjenester,
produksjon og andre former for virksomhet der et
helt eller delvis bortfall av funksjonen vil få konse-
kvenser for statens evne til å ivareta nasjonale sik-
kerhetsinteresser. Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet har vurdert at gjennomføring
av valg er en grunnleggende nasjonal funksjon.
Valgdirektoratet har i 2020 fått i oppdrag å foreta
en skadevurdering som grunnlag for arbeidet
med klassifisering av skjermingsverdige objekter
og infrastruktur etter sikkerhetsloven.

12 NOU 2015: 13 s. 31.
13 Peter Wolf, «Introducing Biometric Technology in Electi-

ons» (Stockholm: International Institute for Democracy
and Electoral Assistance, 2017). 

14 «Status for prosjektet nye pass og nasjonale ID-kort», Poli-
tiet, 16. august 2019, https://www.politiet.no/aktuelt-tall-
og-fakta/aktuelt/nyheter/2019/08/16/status-for-prosjek-
tet-nye-pass-og-nasjonale-id-kort/.
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IKT-sikkerhetsutvalget (Holte-utvalget) utre-
det og anbefalte en ny tverrsektoriell IKT-sikker-
hetslov som skulle gjelde for samfunnskritiske
funksjoner.15 Valg og valggjennomføring er imid-

lertid ikke opplistet blant de 14 nevnte samfunns-
kritiske funksjonene som er tatt med i dette
utvalgets rapport. De samfunnskritiske funksjo-
nene er utviklet av Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap (DSB) gjennom KIKS-pro-
sjektet.15 NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd.

Boks 4.1 Eksempler på risiko

– Systemer kan bli kompromittert fysisk mens
de er på vei til mottakeren. Forpakninger kan
bli brutt opp, maskiner åpnet opp og avlyt-
tingsutstyr bli installert, uten at mottakeren
tenker på å kontrollere innmaten i maski-
nene. Dette vil bryte med konfidensialitet
som sikkerhetsmål, men kan også påvirke
integriteten dersom for eksempel regnere-
gler endres (stemmetelling).

– Programvare kan være levert med bakdører
som gjør det mulig for leverandøren å få til-
gang på et senere tidspunkt. Dette vil bryte
med konfidensialitet som sikkerhetsmål der-
som leverandøren som administrerer
systemet, kan lese dataene. Løsningen er å
kryptere data (stemmene) slik at kun stem-
megiver og programmet som teller opp stem-
mene, kan lese dem.

– Alle systemer som kommuniserer over tråd-
løst nett, vil forsøke å koble seg opp mot den
sterkeste antennen. Denne fysiske egenska-
pen utnyttes for eksempel i tilfeller med fal-
ske basestasjoner, jf. saken i Aftenposten i
2014. I 2018 brukes denne muligheten for
avlytting også mange ganger i Norge av poli-
tiet.1 Benyttes slik teknologi mot elektro-
niske valgmaskiner lokalisert i valglokaler,
vil det kunne bryte med konfidensialitet som
sikkerhetsmål dersom stemmingen ikke er
kryptert.

– Et IKT-system vil kunne være levert med
standard administratorpassord. Dersom kjø-
peren ikke endrer dette, er det en mulig vei
inn for utenforstående som kjenner til stan-
dardpassordene. Dette vil bryte med konfi-
densialitet som sikkerhetsmål.

– Angripere kan la mottakeren åpne opp
systemene sine ved å åpne vedlegg i e-post
eller klikke på lenker i e-poster. Dette kalles
phishing-angrep, eller spear-phishing når e-
posten er målrettet mot enkelte mottakere.

Denne angrepsvektoren er rettet mot men-
nesker og er den mest vanlige i dag.

– Angripere kan utnytte nettsider som eieren
av valgmaskinen besøker, eksempelvis leve-
randørsider, og legge inn skadevare på disse
slik at eieren av valgmaskinen får installert
skadevaren når hun besøker nettsiden.
Denne typen angrep omtales som vannhull-
sangrep. Dette vil bryte med konfidensialitet
som sikkerhetsmål, eventuelt også integritet
og tilgjengelighet, dersom skadevare blir
installert og manipulerer systemet slik at det
ikke lenger er tilgjengelig.

– Angripere kan infisere IKT-systemer med
skadevare gjennom falske programvareopp-
dateringer. Denne angrepsmåten går rett på
et av de grunnleggende IKT-sikkerhetstilta-
kene som Nasjonal sikkerhetsmyndighet har
anbefalt – nemlig å ha alltid oppdaterte opera-
tivsystemer og programvare. Dette angrepet
vil bryte med konfidensialitet som sikkerhet-
smål, eventuelt også integritet dersom skade-
vare blir installert og denne manipulerer
dataene eller algoritmene i systemet.

– Angripere, gjerne avanserte med gode res-
surser, kan utnytte innsidere med vide full-
makter og tilganger slik at disse gir rettighe-
ter til angripere, som i sin tur kan utnyttes fra
utsiden. Innsidere kan være både egne
ansatte, innleide konsulenter eller andre sam-
arbeidspartnere med tilgang til systemet.

– Et lokalt IKT-system som er avhengig av å
kommunisere med en sentral server utenfor
lokalet, er avhengig av at internett er oppe, og
at hele den digitale verdikjeden som dette
systemet henger på, er forsynt med elektrisi-
tet.

1 Andreas Bakke Foss, «Kraftig vekst i politiets rapporte-
ring om bruk av falske basestasjoner», Aftenposten,
22. januar 2018, https://www.aftenposten.no/article/ap-
zLrGr9.html.
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IKT-sikkerhetsutvalget anbefalte en risikoba-
sert tilnærming til IKT-sikkerhet. Sikkerhetsar-
beidet skal innrettes slik at vesentlig risiko blir
prioritert. Siden risiko endrer seg over tid, må
risiko evalueres jevnlig. Videre anbefalte IKT-sik-
kerhetsutvalget at det må være en fleksibilitet i
reguleringen, og at IKT-sikkerhet bør balanseres
mot økonomi og grunnleggende menneskerettig-
heter. Det er i skrivende stund ikke utviklet lov-
tekst basert på utvalgets arbeid.

Nasjonal strategi for digital sikkerhet kom i
2019. Strategien har som visjon at det i Norge skal
være trygt å bruke digitale tjenester. Privatperso-
ner og virksomheter skal ha tillit til at den nasjo-
nale sikkerheten, den enkeltes velferd og demo-
kratiske rettigheter blir ivaretatt i et digitalisert
samfunn. Nasjonal strategi for digital sikkerhet
har som primær målgruppe myndigheter og virk-
somheter i privat og offentlig sektor, også kom-
munene. Strategien har flere mål, blant annet at
myndighetene skal sørge for at det finnes ramme-
verk og metoder for å identifisere kritisk digital
infrastruktur. Strategien skisserer også et mål om
at offentlige og private virksomheter som eier kri-
tisk digital infrastruktur, gjennomfører risikovur-
deringer for å identifisere sårbarheter og gjensi-
dige avhengigheter mellom infrastrukturer. Mål-
settingen er å oppnå en helhetlig sikring av digi-
tale verdikjeder. Myndighetene skal videre stille
krav til sikkerhet i kritisk digital infrastruktur, vei-
lede og føre tilsyn med at sikkerheten er forsvar-
lig. Offentlige og private virksomheter som eier
kritisk digital infrastruktur, skal gjennomføre til-
tak som sørger for forsvarlig sikkerhet i disse. I
tillegg er det et mål at offentlige og private virk-
somheter deltar i beredskapsøvelser knyttet til
kritisk digital infrastruktur.16

4.2.3 Særlige hensyn ved bruk av teknologi i 
valggjennomføringen

Åpenhet er et viktig element i valggjennomførin-
gen. Å legge til rette for valgobservasjon bidrar til
å øke gjennomsiktigheten og til å øke tilliten til
valget. Teknologi og sikkerhet er komplisert, og
det er krevende å sikre at alle borgere har full for-
ståelse av sikkerhetselementene. Dette er også
blitt problematisert av internasjonale valgobserva-
tører:

The degree to which a system involves crypto-
graphy or sophisticated, distributed software
and hardware architecture decreases the pro-
spects that voters can take part in the verifica-
tion and validation process. Some technical
concepts are too complicated for an average
voter to be expected to understand.17

Et annet forhold som gjør valg noe annerledes enn
en del andre oppgaver, er at det kun gjennomføres
valg hvert andre år. Det betyr at kompetansen
ikke automatisk holdes ved like på samme måte
som om det var en daglig oppgave. Systemene er
ikke i kontinuerlig drift, og det er mindre mulighe-
ter for å oppdage feil gjennom reell bruk. Testing i
testmiljøer kan ikke fullt ut erstatte erfaring fra
bruk av systemet. Det at det kun er valg en gang
hvert andre år, har dessuten implikasjoner for
hvilke investeringer som kan forsvares å bruke på
utstyr og systemutvikling.

Valg er også bundet opp til en bestemt tidsplan
hvor det ikke er mulig å skyve på fristene. Dette
stiller særlige krav til utviklingen og testingen, og
dersom en stor feil/mangel oppdages kort tid før
valget, vil det være krevende å løse.

Det at kommunene har ansvaret for gjennom-
føringen av valget, betyr også mye for sikkerhets-
vurderingene. Det er kommunene som har ansva-
ret for utstyr, prosedyrer, oppbevaring, sikring av
nett etc. Valggjennomføring er også en svært
desentralisert prosess, der det er valgmedarbei-
dere rundt om i hele landet som utfører opp-
gavene. Dette stiller store krav til kompetanse og
organisering.

Bruk av teknologi i valggjennomføringen, som
digitale valgmaskiner, skannere som er koblet til
internett, stemming utenfor valglokalet over inter-
nett mv., vil i tillegg til egne innebygde sårbarhe-
ter arve sårbarheter fra andre systemer og digital
infrastruktur som de er avhengige av for å fun-
gere. Systemene henger videre på digitale verdi-
kjeder som kan strekke seg over landegrensene,
for eksempel til leverandører og underleverandø-
rer. Ofte oppdages ikke feil og sårbarheter før
etter lengre tids bruk. Digitalt sårbarhetsutvalg
pekte på at sårbarheter i digitale verdikjeder
kunne være en utfordring for sikkerheten.

16 Nasjonal strategi for digital sikkerhet (Departementene,
2019).

17 «Internet Voting Pilot: Norway’s 2013 Parliamentary Electi-
ons», Expert Study Mission Report (The Carter Center, 19.
mars 2014), https://www.regjeringen.no/globalassets/
upload/krd/kampanjer/valgportal/valgobservatorer/
2013/rapport_cartersenteret2013.pdf.
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4.2.4 Trusselvurdering og utredning av 
sikkerheten

I Nasjonal trusselvurdering 2019 skriver PST at
dagens trusselbilde preges av stabile og relativt
varige utviklingstrekk. Samtidig peker de på at
enkelthendelser og episoder plutselig vil kunne
inntreffe og få en stor og ofte uforutsigbar innvirk-
ning på samfunnet.18

Det er mulig å se for seg flere årsaker til at det
ikke er attraktivt å påvirke valgresultater og valg i
Norge. Norge er et lite land med begrenset innfly-
telse og makt på mange internasjonale felter.
Utenrikspolitikken er preget av en høy grad av
konsensus, slik at det er lite å vinne på å endre
sammensetningen av Stortinget. Det norske sam-
funnet er preget av en høy grad av tillit til demo-
kratiet, til prosesser rundt valg og til politikere –
noe som gjør det mer krevende å påvirke gjennom
eksempelvis falske nyheter. Det er begrenset til-
stedeværelse av radikaliserte grupperinger, og
det er også stor grad av åpenhet og gjennomsik-
tighet i et så lite samfunn – noe som også gjør
påvirkningskampanjer vanskeligere å gjennom-
føre.19

Samtidig er Norge og Norden noen av de
fremste eksemplene av liberale demokratier.
Flere stater med helt andre styresett kan ha
interesse av å demonstrere hvor uegnet dette er
som styreform. Norge er medlem av FN og NATO
og er slik sett en del av et internasjonalt engasje-
ment. Det norske engasjementet i nordområdene
og Arktis er av interesse for flere aktører, både av
politiske og kommersielle årsaker. Et langt på vei
gjennomdigitalisert samfunn gir trusselaktører en
stor angrepsflate på sosiale medier og i det digi-
tale rommet generelt. I kombinasjon med det som
ofte beskrives som en lav årvåkenhet i sikkerhets-
anliggender («naivitet»), kan det gi et potensial for
påvirkning.

I Nasjonal trusselvurdering 2020 peker PST på
en økende bekymring knyttet til ytringer som
fremmer myndighetshat og bruk av vold mot poli-
tikere. Myndighetshat, sjikane, personlig uthen-
ging og truende ytringer mot enkeltpersoner på
sosiale medier er blitt dagligdagse. Særlig utsatt
er unge politikere eller politikere som er engasjert
i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk. Også
lokale enkeltsaker eller saker som får innvirkning
på enkeltmennesker, vil kunne medføre et svært

belastende personlig press, truende ytringer og/
eller ulovlige, personrettede handlinger. Den sam-
lede uønskede belastningen for myndighetsperso-
ner og politikere fører i ytterste tilfelle til at
enkelte avstår fra å stille til valg, slutter i politik-
ken eller blir påvirket til å ta beslutninger de ellers
ikke ville tatt. Det kan også resultere i at folke-
valgte avstår fra å delta i offentlig debatt om
temaer de vet er betente. PST anser dette som en
trussel mot demokratiet.20

Når det gjelder trusselvurdering knyttet til
selve valggjennomføringen, er det hovedsakelig
trusler og angrep rettet mot politiske aktører og
påvirkningsaksjoner nasjonale sikkerhetsmyndig-
heter er bekymret for. Det har ikke vært konkrete
trusler mot den tekniske gjennomføringen av det
norske valget.

Arbeidet med sikkerhet i valggjennomførin-
gen har blitt stadig viktigere, og det er i dag tett
samarbeid mellom ulike etater og fagdepartemen-
tet. Regjeringen satte våren 2019 ned en interde-
partemental arbeidsgruppe som skulle samordne
tiltak for å øke sikkerheten ved valget. Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet ledet
arbeidsgruppen, som bestod av representanter fra
Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet,
Utenriksdepartementet, Medietilsynet, Valgdirek-
toratet, Direktorat for samfunnssikkerhet og
beredskap, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). NSM, Etter-
retningstjenesten og PST har ved de to siste val-
gene utarbeidet en brosjyre som ble sendt til alle
listekandidater, med konkrete tips for å unngå
påvirkning og hindre at sensitiv informasjon kom-
mer på avveie. Andre tiltak har vært gjennomfø-
ring av et dialogmøte med mediene og utlysning
av et forskningsoppdrag knyttet til kartlegging av
mulig utenlandsk påvirkning. Medietilsynet har
også kampanjer for å bevisstgjøre om muligheten
for falske nyheter.

For å belyse sikkerhetsrelaterte spørsmål
knyttet til valg har utvalget fått kartlagt sikkerhe-
ten i demokratiske prosesser i Norge, inkludert
den praktiske gjennomføringen og sikkerheten i
de tekniske løsningene som brukes.21 Utrednin-
gen identifiserer og vurderer trusler, sårbarheter
og risiko knyttet både til politiske påvirk-
ningskampanjer, den faktiske gjennomføringen av
valget, sårbarheter i den digitale verdikjeden og

18 Nasjonal trusselvurdering 2019 (Politiets sikkerhetstje-
neste (PST), 2019).

19 Valdal mfl., «Sikkerheten i demokratiske prosesser i
Norge».

20 Nasjonal trusselvurdering 2020 (Politiets sikkerhetstje-
neste (PST), 2020).

21 Se Valdal mfl., «Sikkerheten i demokratiske prosesser i
Norge».
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konsekvenser av bruk av teknologi i valggjennom-
føringen.

Valdal mfl. viser at systemene som brukes,
inkludert valgadministrasjonssystemet EVA, er
godt sikret. Til tross for dette er det sårbarheter i
den digitale verdikjeden som er knyttet til teknolo-
giske endringer, kompleksitet, utfordringer med
kompetanse og lange verdikjeder. Likevel vurde-
res risikoen på dette området som begrenset, mye
grunnet at det er et betydelig innslag av manuelle
prosesser i valggjennomføringen som gir mulig-
het for kontroll. Kravet om at alle stemmer skal
telles manuelt i den foreløpige opptellingen, er et
eksempel på dette. Manuelle prosesser bidrar
også til at avhengigheten av teknologi reduseres.

Vurderingen til Valdal mfl. er at den største
risikoen knyttet til den demokratiske valgproses-
sen er påvirkning av kandidater og velgere i for-
kant av valggjennomføringen.22

En utfordring som pekes på av Valdal mfl., og
som er tatt opp med utvalget av representanter fra
NSM, er at kommunene ikke er pålagt å bruke
EVA. En annen utfordring de peker på, er at
departementet og direktoratet ikke har mulighet
til å stille krav om teknisk utstyr i kommunene.

Valdal mfl. understreker også i sin rapport at
dersom det innføres mer teknologi i valggjennom-
føringen, eventuelt i form av elektronisk stem-
ming eller at krav om manuelle prosesser fjernes,
så vil det åpne for mer risiko. Dette støttes av
anbefalingene NSM har gitt til utvalget om sikker-
het.

4.3 Elektronisk stemming

4.3.1 Ulike former for elektronisk stemming

I Norge stemmer velgerne med papirstemmesed-
ler. I en del andre land er det tatt i bruk ulike for-
mer for elektronisk stemming. Velgeren stemmer
da digitalt enten ved hjelp av internett eller stem-
memaskiner.23

Det går et vesentlig skille mellom løsninger
der velgeren stemmer via stasjonære stemmemas-
kiner eller internettløsninger inne i valglokalet, og
løsninger som åpner for at velgerne kan stemme
utenfor valglokalet ved hjelp av internett. Dersom
velgeren stemmer elektronisk i et valglokale, fore-
går valghandlingen i kontrollerte omgivelser. Det

sikrer i stor grad at velgeren stemmer alene, og at
velgeren ikke blir utsatt for utilbørlig påvirkning. I
ukontrollerte omgivelser foregår stemmingen
over internett utenfor et fastsatt valglokale, for
eksempel via en datamaskin hjemme i egen
stue.24 I ukontrollerte omgivelser er det ikke
mulig for valgmyndighetene å påse at valghandlin-
gen foregår i samsvar med lovverket. Sentrale
momenter her er om det er rett person som stem-
mer, at stemmingen skjer i enerom, og at velgeren
ikke utsettes for press.

Elektronisk stemming har mange fordeler.
Elektronisk stemming kan bidra til at opptellingen
av stemmene kan automatiseres. Det kan forklare
hvorfor land med svært mange innbyggere, som
India og Brasil, velger å ta i bruk elektroniske
stemmemaskiner i valglokalene. Elektronisk
stemming vil med brukervennlig utforming
kunne gjøre det enklere å stemme for enkelte vel-
gere med ulike funksjonsnedsettelser. Elektro-
niske stemmemaskiner i valglokalet vil kunne
sikre at velgere med nedsatt funksjonsevne kan
stemme alene.

Både elektronisk stemming i valglokalet og
elektronisk stemming hjemmefra innebærer sik-
kerhetsutfordringer. En felles sikkerhetsutfor-
dring ligger i programvaren og maskinvaren som
benyttes i systemene ved elektronisk stemming.
Utfordringene en ikke kommer utenom, er knyt-
tet til mangel på transparens og mulighet for men-
nesker til å verifisere sikkerheten i systemet og
dermed også for velgere til å kontrollere at stem-
men er levert og telt riktig. Dermed kommer fort
spørsmålet om tillit opp. Testing av flere valgmas-
kiner som skulle brukes i det amerikanske valget
2020, hadde sårbarheter i passord og svak krypte-
ring.25 Dersom valgmedarbeideren gjorde feil
eller tok snarveier, kunne maskinene i tillegg bli
infiltrert av hackere utenfor valglokalet maski-
nene var lokalisert i.

En annen utfordring er knyttet til brukervenn-
ligheten og funksjonaliteten til valgapplikasjonen
eller stemmemaskinen, som for noen velgere kan

22 Se Valdal mfl., «Sikkerheten i demokratiske prosesser i
Norge».

23 I en del sammenhenger internasjonalt brukes begrepet
elektronisk stemming videre enn her. Bruk av maskinell
opptelling, skanning, vil da også bli omfattet. Begrepet bru-
kes her kun om bruk av teknologi i selve stemmingen. 

24 Det er også mulig å ha papirstemming fra ukontrollerte
omgivelser, eksempelvis gjennom brevstemming. I enkelte
land er dette en utbredt måte å stemme på. Det er også
mulig å brevstemme ved norske valg, men da kun som en
unntaksordning for velgere som oppholder seg utenriks og
ikke har mulighet for å stemme på ordinær måte. Ordnin-
gen brukes lite og må ansees som en sikkerhetsventil for å
sikre alle en mulighet til å stemme. Ved valget i 2017 ble
det avgitt 762 brevstemmer totalt.

25 Christine Fisher, «Researchers Easily Breached Voting
Machines for the 2020 Election», Engadget, 27. september
2019, https://www.engadget.com/2019/09/27/us-voting-
machines-hackers-2020-election/.
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framstå som god og intuitiv, men som for andre
framstår som uforståelig.

Fordelene og utfordringene henger også
sammen med hvor stemmingen finner sted, hjem-
mefra eller i et valglokale. For enkelte velgergrup-
per vil muligheten for å stemme hjemmefra over
internett bety en stor forbedring i tilgjengelighet.
Slike løsninger vil også innebære en generell økt
tilgjengelighet. Om det stemmes i valglokalet eller
hjemmefra, har imidlertid også betydning for
myndighetenes mulighet til å sikre at velgeren
stemmer alene. Dette hensynet kan kun ivaretas
dersom stemmingen foregår i et lokale og på
systemer som myndighetene har ansvaret for.

4.3.2 Forsøk med internettstemming i Norge

Forsøk med elektronisk stemming har blitt gjen-
nomført to ganger i Norge, ved kommunestyre-
og fylkestingsvalget i 2011 og ved stortingsvalget i
2013. En egen forskrift, gitt med hjemmel i valglo-
ven § 15-1, regulerte forsøkene.26 Forsøkene inne-
bar at velgerne kunne stemme over internett, fra
en hvilken som helst datamaskin. Elektronisk
stemming var bare et supplement til vanlig papir-
stemming og kun tilgjengelig under forhånds-
stemmeperioden.

Ti kommuner ble valgt ut til å gjennomføre det
første forsøket ved kommunestyre- og fylkestings-
valget i 2011.27 Fire av kommunene deltok samti-
dig i forsøket med nedsatt stemmerettsalder. Da
det andre forsøket med internettstemming ble
gjennomført, deltok to større kommuner28 i til-
legg til de ti kommunene som hadde deltatt i 2011.

For å sikre at stemmingen foregikk uten press
eller tvang, ble det lagt inn en rekke sikkerhets-
mekanismer. Blant disse var muligheten for å
stemme på nytt over internett flere ganger i løpet
av forhåndsstemmeperioden og at en papir-
stemme avgitt i et valglokale (enten på forhånd
eller på valgdagen) alltid ville overstyre en elek-
tronisk stemme. Tanken bak disse mekanismene
var at dersom en velger ble utsatt for press eller
tvang da han eller hun stemte, kunne vedkom-
mende stemme på nytt og i siste instans i et valg-
lokale med valgmyndighetene til stede. I tillegg
var det ment som en forsikring mot kjøp og salg
av stemmer. Ettersom en kjøper aldri ville kunne

vite om den avlagte stemmen var den endelige og
tellende, ville det ikke ha noen verdi å betale for
den.

Den allerede eksisterende ID-porten (som
blant annet brukes til innlogging i bank og Skatte-
etaten) ble brukt til å autentisere velgerne som
deltok i forsøket.

Stemmen ble kryptert idet velgeren sendte
den inn. Det innebar at den var uleselig for både
mennesker og datamaskiner. For å forsikre velge-
ren om at stemmen faktisk ble registrert riktig i
datasystemet, fikk velgeren en «kvittering» i form
av en SMS med en personlig returkode, som viste
at stemmen var blitt registrert og med riktig inn-
hold. Koden ga ingen informasjon i seg selv, men
kunne sjekkes mot et spesiallaget valgkort. Stem-
men forble kryptert helt fram til opptelling på
valgnatten. For å sikre de elektroniske stemmene
mot dataangrep utenfra under opptellingen ble
hele opptellingen utført på maskiner som ikke var
eller hadde vært tilkoblet internett. Dette er like-
vel ingen garanti for at maskinene ikke kan være
manipulert under transporten fra leverandør til
kunde.

I 2013 ble et internettvalgstyre opprettet med
ansvar for å påse at stemmingen og opptellingen
foregikk på korrekt vis. Internettvalgstyret fikk
også ansvaret for å stanse muligheten til å stemme
over internett dersom det inntraff en hendelse
som medførte at valget ikke kunne gjennomføres i
samsvar med regelverket.

4.3.3 Erfaringer fra forsøkene

De to forsøkene ble grundig evaluert av flere uav-
hengige forskningsmiljøer.29 Evalueringene utre-
det blant annet hvilken betydning internettstem-
ming hadde for tilgjengelighet og valgdeltakelse,
hvorvidt velgerne hadde tillit til forsøket, og
hvilke holdninger velgerne hadde til hemmelig
valg og internettstemming. En del av evaluerings-
oppdraget så videre på om forsøket førte til en
mer effektiv stemmeopptelling og raskere valgre-
sultat, og redegjorde for internasjonale erfaringer
med internettstemming.30

26 Valgloven § 15-1 første ledd gir adgang til «forsøk der valg
etter denne lov gjennomføres på andre måter enn det som
følger av denne lov».

27 Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sand-
nes, Tynset, Vefsn og Ålesund.

28 Larvik og Fredrikstad.

29 Et forskningsteam bestående av forskere fra Institutt for
samfunnsforskning (ISF), i samarbeid med Norsk institutt
for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret, Universite-
tet i Oslo og Norsk Regnesentral, fikk i oppdrag å gjennom-
føre evalueringene. Funn fra evalueringene ble oppsum-
mert i to sluttrapporter: Signe Bock Segaard, Harald Bal-
dersheim, og Jo Saglie, «E-valg i et demokratisk perspektiv»,
ISF rapport 2012:5 (Oslo: Institutt for samfunnsforskning,
2012) og Signe Bock Segaard mfl., «Internettvalg – Hva
gjør og mener velgerne», ISF rapport 2014:07 (Oslo: Insti-
tutt for samfunnsforskning, 2014).
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Valgdeltakelse og oppslutning om forsøket

Et sentralt funn var at valgdeltakelsen ikke økte
som følge av muligheten for å stemme over inter-
nett. Forsøket førte altså ikke til økt valgdelta-
kelse til tross for den økte tilgjengeligheten det ga
velgerne. Forskerne fant at de som stemte over
internett, i stor grad var de samme som vanligvis
stemte med papirsedler. Dette samsvarer med
forskning på feltet og funn fra andre land, som
viser tilsvarende: Det er ikke hjemmesitterne som
mobiliseres til å stemme ved innføring av elektro-
nisk stemming, men heller personer som pleier å
stemme på tradisjonelt vis.31

Ulikheter i valgdeltakelsen knyttet til variabler
som utdanning, inntekt og etnisk bakgrunn ble
hverken forsterket eller utjevnet av muligheten
for å stemme over internett. Andelen som stemte
over internett, steg i takt med stigende inntekt, og
personer med liten eller ingen utdanning stemte i
langt mindre grad over internett enn personer
med høyere utdanning.

Forsøkene viste at det var mange som ønsket å
teste muligheten for å stemme over internett. I
2011 var andelen 26 prosent, mens i 2013 var den
økt til 37 prosent i de «gamle» forsøkskommu-
nene og 33 prosent i de to nye forsøkskommu-
nene. Dette er høyt sammenliknet med andre land
med liknende erfaringer.

Ettersom fire av forsøkskommunene også del-
tok i forsøket med nedsatt stemmerettsalder,
muliggjorde det mer rettede studier mot stem-
meadferden til 16- og 17-åringer. Evalueringen
viste at flere av de aller yngste velgerne valgte å
stemme på papir sammenliknet med andre unge
velgere. For dem var det å stemme en sosial hand-
ling som de ønsket å gjøre i et valglokale. Også
førstegangsvelgere i 18-årsalderen foretrakk å
stemme på tradisjonelt vis.

Selv om ikke valgdeltakelsen økte, så var det
en tydelig økning i hvor mange som forhånds-
stemte i forsøkskommunene, både sammenliknet
med tidligere valg og med landet som helhet. Av

dem som valgte å stemme på forhånd, stemte over
70 prosent via internett.

Tilgjengelighet

For å undersøke om stemming via internett førte
til økt tilgjengelighet for personer med nedsatt
funksjonsevne, utførte forskerne i 2013 en bruker-
studie med 30 personer. Flere av deltakerne opp-
levde at den tekniske løsningen ikke var enkel å ta
i bruk, og noen mente den til og med var utilgjen-
gelig. Noen opplevde at det var for liten skriftstør-
relse på veiledende tekst, andre at det var man-
glende kompatibilitet med egne IKT-hjelpemid-
ler. Men til tross for praktiske hindre var det flere
som var villige til å bruke tid for å klare å inter-
nettstemme i eget hjem. Flertallet ønsket seg der-
for muligheten til å stemme via internett. Ifølge
forskerne var en forklaring på dette at mange per-
soner med nedsatt funksjonsevne opplevde at de
for første gang klarte å stemme på egen hånd og
alene. Å stemme via internett ga dem en form for
verdighet som de ikke hadde opplevd tidligere i et
valglokale, ettersom de nå kunne stemme uten
assistanse fra andre.

Holdninger til internettvalg

Evalueringen viste at et stort flertall av velgerne
var positive til at det ble gjennomført et forsøk
med internettstemming, spesielt de som hadde
tatt del i forsøkene. Støtten til internettstemming
forble stor, selv da det ble lagt til motargumenter i
spørsmålsformuleringen. Påstanden om at
«[p]rinsippet om hemmelig valg er så viktig at e-
valg ikke bør innføres», sa godt over 70 prosent av
de spurte i forsøkskommunene seg nokså eller
helt uenig i. Likevel var det over halvparten av de
spurte som var helt eller nokså enig i at «[d]et å
stemme i valglokalet har en verdi i seg selv». Det
var minimale partipolitiske forskjeller mellom vel-
gernes holdninger til internettstemming.

Ved begge valg var det et overveldende flertall
av de spurte som sa at en viktig grunn for at de
stemte via internett, var at det var en enkel måte å
stemme på. En stor andel begrunnet det også med
at de var nysgjerrige på denne stemmemåten,
eller med at de var tilhengere av elektronisk stem-
ming. Fire prosent av dem som stemte over inter-
nett, oppga at de gjorde det fordi de hadde en
funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjorde det
vanskelig å komme til valglokalet.

Av dem som valgte å stemme i et valglokale,
oppga flertallet at en viktig grunn for dette var at
de likte å stemme på tradisjonelt vis. Mange

30 Denne delen ble utført av International Foundation for Ele-
ctoral Systems (IFES).

31 I Estland for eksempel, som er et av få land som har innført
elektronisk stemming over internett, er det også først og
fremst personer som allerede pleier å stemme, som stem-
mer over internett. Se: Mihkel Solvak og Kristjan Vassil, E-
Voting in Estonia: Technological Diffusion and Other
Developments Over Ten Years (2005–2015) (Tartu, Estland:
Johan Skytte Institute of Political Studies University of
Tartu in cooperation with Estonian National Electoral
Committee, 2016), http://citis.ut.ee/articles/other/book-
e-voting-in-estonia.
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oppga også som grunn at de bodde i nærheten av
et valglokale. Langt færre begrunnet at de stemte
i et valglokale, med å være motstander av elektro-
nisk stemming, eller med at de opplevde praktiske
hindre rundt internettstemmingen.

Hemmelige valg

I forskriften til forsøket med internettvalg var det
presisert at «velgeren skal selv påse at stemme-
givningen foregår i enerom og usett». Dersom de
stemte via internett, var det dermed velgernes
eget ansvar å påse at valget foregikk usett, og at
de befant seg alene. Et stort flertall av de spurte i
forsøkskommunene var likevel nokså eller helt
enig i påstanden om at det var staten, og ikke den
enkelte velgeren, som måtte sikre at valget var
hemmelig.

En fjerdedel av dem som stemte via internett,
oppga i evalueringen at de gjorde det med andre
personer til stede i rommet. Hvorvidt stemmingen
foregikk uten at andre så på, vites ikke. Rundt
halvparten av dem som svarte på undersøkelsen,
sa seg enig i at det ikke burde være andre i rom-
met dersom en skulle stemme via internett. Min-
dre enn en halv prosent av dem som stemte via
internett, oppga at andre som var til stede i rom-
met, forsøkte å påvirke stemmingen deres.

Sikkerhetsmekanismene som ble lagt til
systemet, var en forutsetning for å kunne ivareta
prinsippet om frie og hemmelige valg. Likevel var
det mindre enn halvparten av de spurte som
oppga riktig svar på hva som var den siste tellende
stemmen. Sentrale sikkerhetsmekanismer for å
ivareta hemmelig valg var altså ikke kjent for
mange av velgerne som deltok i forsøket, til tross
for informasjon om dette på blant annet valgkort
og i selve løsningen.

4.3.4 Avslutning av forsøket

Etter det andre forsøket besluttet departementet
at forsøk med internettstemming ikke skulle vide-
reføres grunnet manglende politisk enighet rundt
internettstemming. I pressemeldingen het det:

Regjeringen ønsker å sikre den høye tilliten
som finnes til valggjennomføringen i Norge, og
mener at det er uheldig med politisk uenighet
knyttet til selve gjennomføringen av valget.
[…] Forsøkene som har vært gjennomført i
2011 og 2013 har gitt interessant og verdifull
kunnskap og erfaring. Når det ikke er et bredt
politisk ønske om å innføre internettstemme-
givning, har regjeringen konkludert med at det

ikke hensiktsmessig å bruke penger og tid på
flere forsøk.32

Det var ingen påfølgende debatt i Stortinget ved
behandlingen av saken. I sin innstilling bemerket
kontroll- og konstitusjonskomiteen at evaluerings-
rapporten hadde kommet fram til at det ikke var
mulig å sikre hemmelig valg over internett:

[…] komiteen [har] merket seg hovedkonklu-
sjonen om at det ikke er mulig i tilstrekkelig
grad å sikre betryggende omgivelser for hem-
melig stemmegivning over nettet – nettopp av
den grunn at man ikke kontrollerer, og det er
vel heller ingen som ønsker et samfunn som
kontrollerer avstemningsforholdene i de tusen
hjem. Så komiteen antar med dette at internett-
stemming som et alminnelig alternativ til for-
håndsstemming og fremmøte på valgting for
tiden ikke er realiserbart, og tar til etterretning
departementets vurdering.33

4.3.5 Europarådets anbefalinger og 
internasjonal erfaring

Europarådet har kommet med internasjonale
standarder for elektronisk stemming. De er ikke
rettslig bindende, men gir noen generelle ret-
ningslinjer. En viktig forutsetning er at systemet
skal være like pålitelig og sikkert som demokra-
tiske valg som holdes uten bruk av elektroniske
hjelpemidler. Hensikten med retningslinjene er å
gi land som ønsker å innføre elektroniske valg,
noen minimumsstandarder å se hen til for å sikre
at prinsippene for gjennomføring av demokratiske
valg blir ivaretatt.

Da anbefalingene fra Europarådet kom ut i
2004, var det få land i Europa som hadde erfaring
med elektronisk stemming. De var således basert
mer på teoretiske prinsipper enn på praktisk erfa-
ring. Etter hvert som flere land fikk samlet erfa-
ringer, enten gjennom forsøk (som i Norge og
Sveits) eller ved full innføring (som i Estland), ble
det behov for å oppdatere standardene i lys av
utviklingen som var skjedd. I 2017 kom en oppda-
tert versjon som utvidet definisjonen av elektro-
niske valg til å omfatte også maskinell opptellin-
gen av stemmer (skanning). Nye, strengere krav
til risikohåndtering er tatt inn, samt at det nå kre-

32 «Ikke flere forsøk med stemmegivning over Internett»,
Pressemelding, Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet, 23. juni 2014, https://www.regjeringen.no/no/
aktuelt/Ikke-flere-forsok-med-stemmegivning-over-Inter-
nett-/id764300/.

33 Innst. 287 L (2014–2015).
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ves løsninger som gir mulighet for både universell
og individuell etterprøvbarhet.34 Standardene
anbefaler også at elektroniske valgsystemer innfø-
res gradvis, med en mulighetsstudie og grundig
testing før det anvendes ved valg.

Stemmemaskiner i kontrollerte omgivelser
anvendes i dag i en del land, som USA, Brasil og
India. Valg i ukontrollerte omgivelser over inter-
nett har også blitt utprøvd noen steder, men så
langt er det svært få land som har innført dette
som en permanent ordning. Det er redegjort nær-
mere om internasjonale erfaringer med ulike for-
mer for elektronisk stemming i tekstboks 4.2.

4.3.6 Utvalgets vurdering av elektronisk 
stemming

Utvalget har diskutert muligheter og konsekven-
ser av elektronisk stemming opp mot fire sentrale
aspekter ved valg: tilgjengelighet, sikkerhet, hem-
melighold og åpenhet. Utvalget har vurdert mulig-
heter for elektronisk stemming både i valglokalet
og utenfor valglokalet.

4.3.6.1 Tilgjengelighet

Tilgjengelighet handler om at alle velgerne skal
ha mulighet til å stemme. I dagens system inne-
bærer det at velgerne stemmer enten ved person-
lig oppmøte i et valglokale eller andre steder der
det tas imot stemmer, ved brevstemming (uten-
lands) eller ved ambulerende stemming. Tilgjen-
gelighet til valg handler også om å tilrettelegge
slik at grupper med særlige behov kan stemme
uten assistanse fra andre.

Utvalget har notert seg at Blindeforbundet og
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
mener at elektronisk stemming kan øke tilgjenge-
ligheten for flere brukergrupper. Utvalget mener
det er viktig å kunne tilrettelegge slik at alle per-
soner, også de med funksjonsnedsettelser, kan
stemme alene. Utvalget mener at elektronisk
stemming kan gjøre det mulig for blinde og svak-
synte å stemme alene. Det forutsetter imidlertid
at den digitale utformingen er brukervennlig og
kompatibel med ulike IKT-hjelpemidler. Utvalget
er også opptatt av å legge til rette for høy valgdel-
takelse. Forskning og erfaring viser imidlertid at
internettvalg ikke – slik en kunne anta – øker valg-
deltakelsen.

4.3.6.2 Sikkerhet

Sikkerhet ved valg innebærer at velgerne skal
kunne være trygge på at stemmene ikke manipu-
leres på noen måte, at valget er hemmelig, at sens-
itiv data ikke spres, og at alle stemmer telles slik
de blir avgitt. Utvalget anser sikkerheten ved valg-
gjennomføringen som helt vesentlig for et demo-
kratisk, fritt og trygt valg. Dersom sikkerheten
rundt valg gjennomføringen svekkes, vil det få
svært alvorlige konsekvenser både for valget som
en sentral demokratisk ordning, for tilliten til valg-
gjennomføringen og for valgresultatet. Utvalget
peker på at det er sikkerhetsutfordringer knyttet
til å stemme elektronisk både i valglokalet og
hjemmefra.

IKT-systemer er i utgangspunktet sårbare for
dataangrep. Både angrep fra ytre og indre hold
kan plante skadevare (datavirus) i systemet, som
igjen vil kunne manipulere og endre eller slette
data. Sensitive data kan gå tapt, stjeles, modifise-
res og/eller spres. Skadepotensialet ved slike
angrep er stort og vil kunne ramme både enkeltin-
divider og samfunnet som helhet. Utvalget under-
streker at det også i dagens papirbaserte system
gjøres feil som kan påvirke valgresultatet. Men
det er stor forskjell på tilfeldige feil fra valgmedar-
beidere og systematisk manipulering i retning av
et bestemt utfall. Det må normalt gjøres feil fra
flere valgmedarbeidere for at feilen(e) skal kunne
påvirke valgresultatet. Ved tvil kan dessuten resul-
tatet etterprøves ved at papirstemmene telles på
nytt. Ved elektronisk stemming rekker det at kun
én person hacker systemet for at valget kan påvir-
kes. Slik sett er skadepotensialet og -omfanget
mye større ved digitale valgsystemer enn ved
manuelle systemer.

Sikkerhetsutfordringene ved et digitalt valgs-
ystem gjelder ikke bare det sentrale systemet,
men også de ulike leddene i leveranse- og forvalt-
ningskjeden, inkludert enhetene (PC-ene, telefo-
nene mv.) som er koblet til systemet, og kommu-
nikasjonen dem imellom. Ved elektronisk stem-
ming blir det umulig for myndighetene å ivareta
sikkerheten i alle ledd, og dermed er det en økt
risiko for at systemet kan utsettes for uønskede
hendelser uten at dette oppdages.

På den internasjonale konferansen for valg-
myndigheter i Europa, EMB-konferansen, som i
2018 handlet om sikkerhet i valg, argumenterte
flere eksperter på datasikkerhet og nettangrep at
en aldri kan garantere for sikkerheten ved digitale
stemmesystemer.35 Dette skyldes at den teknolo-
giske utviklingen skjer så raskt at myndigheter og
teknologieksperter vil ha svært vanskelig for å

34 Dette var noe Norge, som første land i Europa, forsøkte å
innarbeide i den e-valgløsningen som ble brukt i 2013.
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Boks 4.2 Erfaring med internettstemming og andre former for elektronisk stemming 
internasjonalt

Estland

Estland var det første landet i verden som til-
bydde alle stemmeberettigede å stemme over
internett ved valg. Det ble innført som en per-
manent del av valgsystemet ved lokalvalgene i
2005, uten at landet hadde hatt noen forsøk med
denne typen valg i forkant. Siden ble ordningen
utvidet til å gjelde ved nasjonale valg og valg til
Europaparlamentet. Internettstemming er kun
et supplement til ordinært valg med papirsedler
og tillates kun i forhåndsstemmeperioden (på
sju dager). Andelen som stemmer over inter-
nett, har økt gradvis, fra like i underkant av 2
prosent av stemmene ved lokalvalget i 2005 til
32 prosent ved lokalvalget i 2017. Også andelen
som stemmer over internett ved parlamentsval-
gene, har økt, fra rundt 5 prosent ved valget i
2007 og til om lag 44 prosent ved parlamentsval-
get i 2019.1 

Innføringen av elektronisk stemming i Est-
land må sees i sammenheng med landets tekno-
logiske utvikling. Helt siden tidlig på 1990-tallet
har Estland vært langt framme i utviklingen av
teknologisk infrastruktur. Landet ansees i dag
som et av de mest avanserte i verden hva gjelder
informasjonsteknologi. I 2002 ble digitale ID-
kort innført og er nå obligatorisk for alle estlen-
dere å ha. Kortene brukes blant annet ved elek-
tronisk stemming.

Frankrike

I 2012 fikk franskmenn bosatt i utlandet for før-
ste gang lov til å stemme elektronisk over inter-
nett ved nasjonale valg (kun parlamentsvalg,
ikke presidentvalg). Elektronisk stemming var
et supplement til å bruke papirstemmesedler,
men velgerne fikk kun lov til å stemme én gang.
I 2017 ble muligheten for internettstemming for
personer bosatt i utlandet suspendert etter
bekymringer om sikkerheten i systemet og
faren for hackerangrep og manipulasjon av val-
get.4

Sveits

Sveits har hatt forsøksordning med internett-
valg i ukontrollerte omgivelser. Men til forskjell
fra Norge har forsøksordningen i Sveits pågått i
nær 15 år. Sveits skiller seg betydelig fra Norge
hva gjelder hyppighet av valg og bruken av
stemmemetoder. I Sveits er det svært vanlig
med brevstemming, og de har valg i form av fol-
keavstemninger eller ordinære valg flere ganger
per år. 

Den føderale valgloven åpner for å innføre
internettstemming som en prøveordning for de
delstatene (kantonene) som ønsker det, som et
supplement til bruk av papirstemmesedler.
Flere kantoner har prøvd ut elektronisk stem-
ming over internett for sveitsere bosatt i utlan-
det, og i noen kantoner har det også vært tillatt
for stemmeberettigede bosatt i Sveits.2 Våren
2019 var det planer for å implementere e-valg
som en av tre måter å stemme på i Sveits. Etter
at det ble funnet store svakheter i et system
utviklet på oppdrag av det sveitsiske postvese-
net, noe som aktualiserte bekymringen for valg-
fusk, valgte regjeringen likevel ikke å gå videre
med denne lovendringen, men heller å fortsette
med utprøving av e-valg fram mot årsslutt 2020.3

Tyskland

Tyskland startet forsøk med elektroniske stem-
memaskiner i 1998. Sju år senere, etter valget i
2005, ble det reist sak om lovligheten av slike
stemmemaskiner for den tyske forfatningsdom-
stolen. I dom 2. mars 2009 kom domstolen til at
bruken av elektroniske stemmemaskiner var i
strid med grunnloven § 38, jf. § 20.5 Tysklands
grunnlov slår fast at alle valg må være offentlige,
og at de sentrale delene av et valg, fra selve
stemmingen og til opptellingen, må være forstå-
elige og observerbare for enhver velger. Dom-
stolen mente bruken av stemmemaskinene ikke
oppfylte disse kravene og dermed ikke over-
holdt grunnlovens bestemmelser.6 
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Nederland

I Nederland var det, fra slutten av 1990-tallet og
fram til og med 2006, vanlig med stemmemaski-
ner i valglokalene. I 2006 ble det også lov for per-
soner bosatt i utlandet å stemme via internett.7

Men etter at det i 2006 ble oppdaget store svak-
heter rundt sikkerheten ved flere stemmemaski-
ner, satte regjeringen ned en kommisjon for å
vurdere bruken av elektroniske stemme-
systemer. Rapporten var svært kritisk til regje-
ringens håndtering av elektronisk stemming. På
basis av denne, og en etterfølgende rapport om
valggjennomføringen i Nederland, besluttet
regjeringen i 2007 å forby alle former for elek-
troniske valg og kun ha papirstemmesedler. Ved
valget i 2017, etter nye bekymringer rundt data-
sikkerhet, ble det gjort ytterligere grep for å
sikre valget mot dataangrep, og all bruk av tek-
nologi ble forbudt tre måneder før valget.8 

Sverige

I 2013 kom det ut en SOU: E-röstning och andra
valfrågor. Ifølge utredningen var det

ett värde i sig att göra det enklare och mindre
kostnadskrävande för väljarna att utöva sina
demokratiska rättigheter. Ett sätt att uppnå
det målet är att – under förutsättning att de
höga säkerhetskrav som måste ställas på val-
förfarandet kan uppfyllas – tillåta e-röstning
via internet från andra platser än vallokaler
och röstningslokaler.9

Utredningen, som var skrevet av en parlamenta-
risk sammensatt komité oppnevnt av regjerin-
gen, anbefalte at det så snart som mulig ble sett
nærmere på hvilke forutsetninger som måtte på
plass for å innføre elektronisk stemming via
internett i ukontrollerte miljøer. Den anbefalte
videre at innretningen av arbeidet burde gjøres
slik at forsøk med internettstemming kunne
finne sted ved valgene i 2018 i et representativt
utvalg av kommuner. Utredningen viste til at
internettvalg kunne gi velgere med funksjons-

nedsettelser likere vilkår til å delta i valg og
gjøre det enklere for velgere som stemte utenfor
sin hjemkommune eller fra utlandet. Forslaget
ble imidlertid ikke fulgt opp av regjeringen.

I dag er det ingen diskusjon om innføring av
elektronisk stemming. Tvert imot understrekes
det i nye rapporter om demokratiets tilstand i
Sverige at valgsystemet deres er robust, blant
annet fordi det er manuelt, desentralisert og
transparent.10

Åland

Ved lagtingsvalget og kommunalvalget i Åland
2019 skulle det for første gang åpnes for elektro-
nisk stemming over internett for alle velgere
som er bosatt utenfor Åland. Valgloven ble
endret for å innføre dette som en permanent
ordning. Løsningen som skulle brukes, svarte til
den som ble brukt i de norske forsøkene, og det
skulle bare stemmes over internett i forhånds-
stemmeperioden. Dagen før internettstemmin-
gen skulle starte, ble det vedtatt å ikke gjennom-
føre elektronisk stemming over internett likevel.
Bakgrunnen var at flere feil ble avdekket, man-
gelfull testing og usikkerhet knyttet til sikkerhe-
ten i ordningen.11

Finland

I desember 2017 ble en mulighetsstudie om
elektronisk stemming i Finland publisert. Den
var skrevet av en arbeidsgruppe oppnevnt av
Justisdepartementet. Arbeidsgruppen konklu-
derte med at risikoene ved å innføre elektronisk
stemming var større enn fordelene, og at spesi-
elt tilliten til valgsystemet og dets gjennomfø-
ring ville kunne gå tapt dersom noe gikk galt.
De frarådet derfor innføring av internettstem-
ming ved valg. Arbeidsgruppen viste til at tekno-
logien fortsatt ikke befinner seg på et tilstrekke-
lig høyt nivå for å kunne imøtese alle kravene til
sikkerhet som valggjennomføringen må imøte-
komme. De mente det også ville være vanskelig
å sikre korrekt identifikasjon uten bruk av elek-
troniske ID-kort.12
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lage et system som med sikkerhet kan motstå
eller avverge angrep. I praksis gir dette seg utslag
i at sikkerheten til sist hviler på muligheten for å
oppdage og respondere på angrep og å ha gode
manuelle beredskapsrutiner og -tiltak. Denne
erkjennelsen lå til grunn i det norske forsøket og i
den estiske løsningen. Det kommer også til
uttrykk i Europarådets anbefaling om elektro-
niske valg.

Utvalget understreker at det ikke bare er kon-
krete dataangrep som kan påføre skade. Dersom
noen påstår at de har fått tilgang til systemet på en

uautorisert måte, kan det være nok til å svekke
eller ødelegge tilliten til valggjennomføringen.
Det vil være vanskelig å bevise at ikke noe har
skjedd, uten grundige og tidkrevende analyser, og
selv da kan skaden allerede være et faktum. Utval-
get mener at dersom det skal åpnes for elektro-
nisk stemming, må myndighetene være beredte
til å møte de sikkerhetsutfordringene som vil
dukke opp, reelle eller påståtte, og villige til å
bære risikoen ved slike utfordringer.

Utvalget peker på forskning og internasjonal
erfaring som viser at elektronisk stemming over
internett bare vil kunne være et supplement til å
bruke papirstemmesedler på det nåværende tids-
punktet, og at det fremdeles vil være behov for
papirstemmer og valglokaler. Det skyldes både at
de sikkerhetsmekanismene en har så langt for å
unngå utilbørlig påvirkning ved internettstem-

35 Informasjon hentet fra presentasjoner fra flere sikkerhets-
eksperter som deltok på EMB-konferansen (15th EMB
Conference) i Oslo 19. og 20. april 2018. Veneziakommisjo-
nen var arrangør av konferansen, i samarbeid med Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet. 

Boks 4.2 forts.

Danmark

I Danmark har det vært lav interesse for elektro-
nisk stemming. Elektronisk stemming har blitt
prøvd ut i lokale folkeavstemninger, og i 2012
kom regjeringen med et forslag om å la de kom-
munene som ønsket det, ha slik stemming som
et supplement til å bruke papirstemmesedler
ved valg til Folketinget, Europaparlamentet og
kommuner og regioner. Men forslaget fikk ikke
støtte i Folketinget.13 Selv om elektronisk valg
diskuteres i Danmark, er det i dag ingen planer
om å innføre elektronisk stemming.14 Heller
ikke maskinell opptelling av stemmer er aktuelt
i Danmark.

1 Se «Statistics about Internet Voting in Estonia», Elections
in Estonia, åpnet 31. januar 2020, https://www.vali-
mised.ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-
estonia.

2 «Swiss e-Voting Poised for Expanded Roll-Out», SWI
swissinfo.ch, 5. april 2017, https://www.swissinfo.ch/
eng/politics/digital-democracy_swiss-e-voting-poised-for-
expanded-roll-out/43087404.

3 «e-Voting: Federal Council to reframe trial phase and de-
lay introduction as a regular voting channel», 27. juni
2019, https://www.bk.admin.ch/bk/en/home/doku-
mentation/medienmitteilungen.msg-id-75615.html.

4 «France Drops Electronic Voting for Citizens Abroad
over Cybersecurity Fears», Reuters, 6. mars 2017, https:/
/www.reuters.com/article/us-france-election-cyber-idUS-
KBN16D233.

5 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 03. März 2009 - 2
BvC 3/07.

6 «The Constitutionality of Electronic Voting in Germany»,
National Democratic Institute, 25. november 2013, https:/
/www.ndi.org/e-voting-guide/examples/constitutiona-
lity-of-electronic-voting-germany.

7 Leontine Loeber, «E-voting in the Netherlands; past, cur-
rent, future?» (Proceedings of the 6th international confe-
rence on electronic voting (EVOTE). TUT Press, Tallin,
2014).

8 Presentasjon fra J.G.C. (Jan-Kees) Wiebenga, leder av
Nederlands Electoral Council, gitt på EMB-konferansen i
Oslo 19. og 20. april 2018.

9 SOU 2013:24 E-röstning och andra valfrågor.
10 «Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, för-

svara» (Regeringskansliet, 2018), https://www.regerin-
gen.se/49f2a8/contentassets/
64308b0cc8a14ddb8532ff541369c602/strategi-for-en-
stark-demokrati---framja-forankra-forsvara.pdf.

11 «Rösta via internet – om du är bosatt utanför Åland»,
Ålands landskapsregering, åpnet 5. november 2019,
https://www.val.ax/sa-har-rostar-du/rosta-internet-om-
du-ar-bosatt-utanfor-aland.

12 «Nettiäänestys Suomessa. Esiselvitys» (Nettiäänesty-
styöryhmä, 2017), http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
handle/10024/160413.

13 L 132 (2012–2013), Forslag til lov om ændring af lov om
valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til
Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale
valg. (Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling
m.v.). Framsatt 31. januar 2013 av økonomi- og indenrigs-
minister Margrethe Vestager. 

14 Jakob Skaaning, «Derfor kommer du ikke til at stemme
digitalt de næste mange år», DR, 21. november 2017,
https://www.dr.dk/nyheder/politik/kv17/derfor-kom-
mer-du-ikke-til-stemme-digitalt-de-naeste-mange-aar.
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ming, forutsetter muligheten for å gå i et valglo-
kale, og at ikke alle velgere vil ønske eller har
mulighet til å stemme over internett. Utvalget
understreker at det fortsatt må være gode manu-
elle beredskapsrutiner. I en slik situasjon må et
«papirbasert system» være dimensjonert for, på
kort varsel, å håndtere alle velgerne. Kommunene
må dermed opprettholde sin bemanning, opplæ-
ring og fullgode, tilrettelagte valglokaler.

4.3.6.3 Hemmelig valg og utilbørlig påvirkning

Utvalget viser til at det er et grunnleggende prin-
sipp at valget skal være hemmelig. Tilsvarende er
det et prinsipp at hver velger skal ha kun én
stemme. I dagens system er det valgmyndighe-
tene som skal garantere for disse prinsippene. I et
valglokale vil en valgmedarbeider kunne si fra
dersom en person kommer sammen med en
annen person og ønsker å stemme for denne eller
å være med inn i stemmeavlukket, og dermed
avverge en slik hendelse. I det øyeblikket stem-
mingen flyttes ut av kontrollerte omgivelser, vil
det ikke lenger være mulig for valgmyndighetene
å kontrollere at stemmeavgivningen foregår i ene-
rom og usett. Ved internettstemming er det velge-
ren selv som må påse at hun eller han stemmer
usett (slik tilfellet også er når velgeren brevstem-
mer). Det vil derfor være vanskelig å hindre at
personer stemmer sammen.

Utvalget ser at stemming i ukontrollerte omgi-
velser utfordrer prinsippet om hemmelig valg.
Risikoen for at noen påvirkes på utilbørlig måte,
eller for at det foregår kjøp og salg av stemmer, vil
også øke dersom stemmingen foregår uten opp-
syn fra valgmyndighetene. Forsøkene med elek-
tronisk stemming i Norge søkte å redusere disse
utfordringene gjennom en rekke sikkerhetsmeka-
nismer. Interessen for å kjøpe stemmer antas å
være avhengig av muligheten til å få en «kvitte-
ring» på stemmen, slik at kjøperen vet at han får
det han betaler for. I de norske forsøkene ble det
innført mekanismer som skulle forhindre mulig-
heten for å gi en slik kvittering, gjennom at det var
mulig å stemme flere ganger på internett i for-
håndsstemmeperioden. I tillegg ville en papir-
stemme avgitt i et valglokale (enten på forhånd
eller på valgdagen) alltid overstyre eventuelle
elektroniske stemmer. Eventuelle kjøpere av
stemmer ville dermed aldri vite om den stemmen
de kjøpte, var den «gjeldende». Disse mekanis-
mene var også ment som en sikkerhetsmeka-
nisme for å unngå at personer avga stemme under
press. Personer som var redd de skulle bli utsatt
for tvang, kunne stemme på papir i forkant eller

etterkant uten at dette ville bli oppdaget av den
som utøvde tvang. Evalueringen viste imidlertid at
det var krevende å formidle sikkerhetsmekanis-
mene til velgerne, og at det var få som var kjent
med dem.

4.3.6.4 Åpenhet og ansvar

Utvalget mener det er viktig for demokratiet at
valg blir gjennomført på en åpen og observerbar
måte som er lett forståelig for folk flest. Dette var
noe forfatningsdomstolen i Tyskland la vekt på da
den konkluderte med at elektroniske stemme-
maskiner var i strid med landets grunnlov. Også
Veneziakommisjonens nye standarder for elektro-
nisk stemming vektlegger transparens og mulig-
het for å observere alle delene av et elektronisk
stemmesystem.

Ved elektronisk stemming kan personer uten
spesialkunnskap i liten grad forstå hva som skjer
med stemmen etter at den er levert. Det vil ikke
være mulig for den alminnelige velgeren å forstå
algoritmene og sikkerhetselementene som ligger
innbakt i det elektroniske systemet. Det kreves
spesialkompetanse for å observere og kontrollere
at stemmingen og opptellingen foregår korrekt.
Når stemmer avlegges i et datasystem, med datafi-
ler som eneste verifiseringskilde, vil kun et fåtall
teknologieksperter reelt forstå de tekniske meka-
nismene bak systemet og kunne verifisere resulta-
tene. Dette står i motsetning til papirbaserte valg,
der stemmen er fysisk sporbar og opptellingen av
stemmesedlene observerbar og kan kontrolleres.
Dessuten kan stemmene telles på nytt ved tvil, tel-
lingen er enkel og krever ikke spesialkompetanse.

Elektronisk stemming over internett har blitt
sammenliknet med nettbank ved at det er et sted
en gir fra seg sensitiv (personlig) informasjon i et
datasystem over internett. De fleste som bruker
nettbank, føler seg trygge på at sikkerheten rundt
personopplysninger og egne penger ivaretas.
Dette beror i stor grad på at hver enkelt har mulig-
het for å sjekke sin egen nettbank og dermed selv
kunne følge med på og oppdage om noe er feil. I
tillegg vil det i ettertid være mulig å rette eventu-
elle feil som oppdages. Skulle en feil i det elektro-
niske stemmesystemet oppdages, vil det kunne
være umulig å rette, og selv feil som kan rettes, vil
kunne få stor betydning for tilliten til valget.

Ved det norske forsøket var det innført flere
mekanismer som skulle gi velgeren mulighet til å
sjekke om stemmen var avgitt korrekt. Evaluerin-
gen viste imidlertid at velgerne ikke forstod hvor-
dan disse mekanismene fungerte. For å kontrol-
lere om stemmen ble telt korrekt, krevdes det
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spesialkompetanse. I sum er skadepotensialet
langt større dersom noe går feil ved valg, enn der-
som en feil skjer i forbindelse med en personlig
tjeneste over internett.

I Norge er det lang tradisjon med desentrali-
sert ansvar på valgområdet. Det er lokale folke-
valgte organer som har ansvaret for at valget gjen-
nomføres på en korrekt måte, og som godkjenner
valgoppgjørene. Innføring av internettvalg utfor-
drer denne ansvarsdelingen. Lokale valgansvar-
lige vil måtte gi fra seg myndighet og ansvar til et
annet organ, som et sentralt internettvalgstyre
med bistand fra teknologieksperter. Stemmer som
er avgitt over internett, blir overført til kommune-
nes valgoppgjør, men uten at de lokale valgmyn-
dighetene vil kunne ha kontroll eller mulighet til å
etterprøve eller vurdere om stemmene har blitt
avgitt korrekt. Dersom en feil eller et angrep
skjer, vil det med stor sannsynlighet være de tek-
niske ekspertene som oppdager feilen/bruddet
først. Ansvar og kontroll flyttes i stor grad fra valg-
myndighetene og til teknologieksperter ansatt i
private selskaper som leverer teknologien. Utval-
get mener det bør utredes nærmere hvilken
betydning dette kan ha for tilliten til valget der-
som elektronisk stemming innføres.

4.3.6.5 Utvalgets vurdering av om elektronisk 
stemming bør innføres i Norge

Utvalget mener at den høye graden av tillit som vi
har til valggjennomføring i Norge i dag, er av stor
verdi, og at det er nødvendig å opprettholde og
beskytte den. Tillit tar lang tid å bygge opp, men
kan svekkes raskt, noe også erfaringer fra andre
land viser. For å opprettholde høy tillit til valget og
for å sikre at valgene går rett for seg, er sikkerhe-
ten og påliteligheten i stemmesystemet svært vik-
tig. Like viktig er det å kunne etterprøve og kon-
trollere at ingen manipulasjon eller sikkerhets-
brudd har skjedd ved stemmingen.

Flertallet i utvalget (alle unntatt Aarnes)
mener det er viktig å få mer kunnskap om elektro-
nisk stemming for å kunne gjøre gode vurderin-
ger om hvilke muligheter og risikoer elektronisk
stemming kan innebære. Disse medlemmene
mener imidlertid at sikkerheten ved elektronisk
stemming over internett ikke er god nok til å inn-
føre en slik måte å stemme på i Norge på nåvæ-
rende tidspunkt. Det at stemmer avgis på papir,
som oppbevares, kontrolleres og telles flere gan-
ger, er et grunnleggende element som gjør valget
sikrere. Dette støttes også av vurderinger gjort av
Valdal mfl. og NSM.36

Den teknologiske utviklingen går raskt, og
disse medlemmene ser ikke bort fra at det vil
kunne utvikles tekniske løsninger som er tilstrek-
kelig sikre til å kunne brukes til selve stemmin-
gen. Disse medlemmene mener det bør utredes
sikre løsninger som muliggjør elektronisk stem-
ming i valglokalene, for å tilrettelegge bedre for
velgere med funksjonsnedsettelser. I forkant av en
mulig innføring må det gjennomføres grundige
mulighetsstudier, i tråd med Europarådets anbefa-
linger, og det må gjøres sikkerhetsanalyser av
hele verdikjeden.

Fem medlemmer av flertallet (Christensen,
Holmås, Storberget, Aardal og Aatlo) mener at
elektronisk stemming over internett der velgeren
kan stemme hjemmefra, på sikt bør vurderes inn-
ført når sikkerheten er god nok. Videre mener
disse medlemmene at løsningen som brukes, må
inneholde mekanismer som skal sikre at velgeren
stemmer hemmelig. Det bør eksempelvis være
mulig for velgeren å stemme elektronisk flere
ganger og å stemme på papir i et valglokale. Inter-
nettstemming bør også kun foregå i forhånds-
stemmeperioden.

Tolv medlemmer av flertallet (Anundsen, Giert-
sen, Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Høgestøl,
Nygreen, Røhnebæk, Stokstad, Strømmen og Tørres-
dal) mener at stemming prinsipielt bør foregå i et
valglokale, og at det heller ikke på sikt bør åpnes
for stemming hjemmefra. Disse medlemmene
mener at hemmelige valg ikke vil kunne ivaretas i
tilstrekkelig grad dersom stemmingen flyttes ut
av valglokalene og over i det private hjemmet. Det
er myndighetene som må sørge for at prinsippet
om hemmelig valg overholdes, dette vil det ikke
være mulig å sikre ved elektronisk stemming
hjemmefra. Disse medlemmene mener det ikke
fullt ut vil være mulig å kontrollere at ingen blir
presset til å stemme mot sin vilje, så lenge stem-
mingen ikke foregår i et valglokale.

Utvalgsmedlem Aarnes mener datasikkerhe-
ten er god nok i dag til at elektronisk stemming
over internett kan innføres i Norge på det nåvæ-
rende tidspunktet. Dette medlemmet mener at
tiden er moden for å innføre en enklere måte å
gjennomføre valg på, og viser blant annet til at tek-
nologi brukes på mange andre viktige områder i
samfunnet. Dette medlemmet peker videre på at
velgerne forventer å kunne gjennomføre valg over
internett, spesielt velgere med nedsatt funksjons-
evne, og at valgmyndighetene ute i kommunene

36 Valdal mfl., «Sikkerheten i demokratiske prosesser i
Norge».
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er klare for å møte utfordringen med å håndtere et
sikkert elektronisk valgsystem.

Forsøk med elektronisk stemming for utvalgte velgere

Utvalget mener at det er svært viktig å sikre god
tilgjengelighet og legger vekt på at flere bruker-
grupper har uttalt at elektronisk stemming over
internett vil kunne bidra til å øke deres tilgjenge-
lighet ved valg. Utvalget mener imidlertid at slike
fordeler må veies opp mot andre hensyn, som sik-
kerheten ved valget og prinsippet om hemmelige
valg.

Flertallet i utvalget (Anundsen, Grimsrud,
Hagen, Hoff, Holmøyvik, Nygreen, Røhnebæk, Stok-
stad, Strømmen, Tørresdal og Aatlo) mener at å
tilby elektronisk stemming over internett kun for
noen velgergrupper, ut fra praktiske så vel som
prinsipielle hensyn, vil være problematisk. Disse
medlemmene peker på at elektronisk stemming
over internett vil støte på de samme sikkerhetsut-
fordringene og dilemmaene knyttet til å sikre at
valget er hemmelig, uavhengig av om det tilbys
kun for en utvalgt velgergruppe eller for hele
befolkningen. Det vil også ut fra personvernhen-
syn være svært betenkelig å merke av i manntallet
for enkeltpersoner som på bakgrunn av særlige
behov skal være berettiget til internettstemming.
Dessuten vil det å tilby elektronisk stemming over
internett kun for noen utvalgte brukergrupper
stride mot prinsippet om universell utforming.
Disse medlemmene viser videre til at det også vil
være om lag like kostnadskrevende og risikofylt å
innføre elektronisk stemming over internett,
enten ordningen tilbys alle eller kun noen utvalgte
velgergrupper.

Mindretallet i utvalget (Christensen, Giertsen,
Holmås, Høgestøl, Storberget, Aardal og Aarnes)
mener at det allerede på nåværende tidspunkt bør
utredes om det er mulig å gjennomføre forsøk
med elektronisk stemming over internett for
enkelte velgergrupper. Dette kan være en måte å
lære mer og høste erfaringer på. Prinsippet om
hemmelig valg overholdes ikke for velgere som
ikke kan stemme alene uten hjelp. I tillegg mener
disse medlemmene at ordningen med brevstem-
mer fra velgere i utlandet er mindre sikker enn
det en løsning med elektronisk stemming vil
kunne være. Denne typen stemming er derfor
egnet for forsøk.

Utvalgsmedlem Giertsen vil anbefale at eventu-
elle forsøk i første omgang skjer ved kommune-
styrevalg i et mindre antall kommuner.

4.4 Utvalgets vurdering av teknologi 
og sikkerhet

4.4.1 Tillit og åpenhet

Tillit til at valg gjennomføres på en korrekt måte i
tråd med regelverket, er grunnleggende for å ha
et velfungerende demokrati. Både velgerne og de
politiske partiene har et berettiget behov for å
kunne stole på valgmyndighetene, dette inklude-
rer også teknologien som brukes. I Norge har
befolkningen høy tillit til valggjennomføringen og
til de politiske institusjonene. Dette er en viktig
verdi og gjør det både enklere å gjennomføre valg
og enklere å tilrettelegge godt for velgerne.

Når internasjonale valgobservatører besøker
Norge, er det første de peker på, den høye graden
av tillit. I mange andre land er det ikke en tilsva-
rende tillit, og det medfører behov for en rekke
andre kontrollmekanismer som det ikke har vært
behov for i Norge. I Norge kan valgstyrene bestå
av politikere uten at noen politiske partier reiser
tvil om valgstyret fatter de rette beslutningene
uten å ta partipolitiske hensyn. I mange andre
land er det ikke mulig å forhåndsstemme, da
ingen har tillit til at valgmyndighetene oppbevarer
stemmene på en betryggende måte. Dette er
ingen problemstilling i Norge. Mange land har
gjennomsiktige valgurner, slik at alle kan se at
ingen i valgadministrasjonen har jukset og fylt opp
valgurnen før stemmingen begynte.

Åpenhet har vært en viktig bærebjelke i valg-
gjennomføringen i Norge og en viktig forutset-
ning for den høye tilliten. I Norge er mye av ansva-
ret for valggjennomføringen desentralisert. Kom-
munene har det største ansvaret for den praktiske
gjennomføringen, mesteparten av dette gjøres av
valgstyret i kommunen. Alle valgstyrets møter er
åpne, og dette gjelder også møtet der opptellingen
av stemmesedlene skjer. Det legger til rette for
god kontroll på lokalt nivå, fra både lokale medier
og befolkningen. Utvalget mener det er viktig at
økt bruk av teknologi ikke fører til redusert åpen-
het.

Det lokale ansvaret medfører også at løsninger
kan tilpasses lokale behov. Dette er praktisk og
nødvendig, all den tid det er svært stor forskjell på
kommunene både når det gjelder areal og innbyg-
gertall. Kommunene kan blant annet velge å orga-
nisere opptellingen i hver enkelt krets eller sen-
tralt for hele kommunen. Kommunene kan også
selv velge om de bare vil telle manuelt eller ved
hjelp av skanning. Stemming, opptelling og kon-
troll skjer dermed på ulike måter i ulike kommu-
ner. Utvalget ser at det kan være en motsetning
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mellom lokalt ansvar og mulighet for lokale tilpas-
ninger og nødvendige tiltak for å gjøre bruken av
teknologi sikrere, blant annet behov for å kunne
stille tekniske krav til utstyr som skal brukes.

4.4.2 Risiko og sårbarhet

Utvalget peker på at det er noen særegne pro-
blemstillinger knyttet til valg. Dette skiller valg fra
andre områder. Et forhold som gjør sikkerhet
særlig viktig og krevende ved valg, er at det ikke
nødvendigvis er tilstrekkelig at feilen oppdages,
dersom den oppdages for sent. Er det slik at det
ett år etter valget kommer fram at noen på en eller
annen måte har klart å få tilgang til og eventuelt
påvirket de tekniske systemene, og det ikke er de
riktige personene som er valgt inn på Stortinget,
vil det innebære store problemer både for tilliten
til demokratiet og for legitimiteten til de vedtak
dette Stortinget har fattet. En annen utfordring er
at det ikke bare er et reelt brudd på sikkerheten
som vil kunne føre til lavere tillit. Dersom noen
klarer å sannsynliggjøre at de kan få (eller har
fått) tilgang til systemet på en uautorisert måte,
kan det være uheldig for tilliten til systemet.

På bakgrunn av de diskusjoner utvalget har
hatt, og de innspill utvalget har fått fra blant annet
sikkerhetsmyndighetene, mener utvalget at sik-
kerheten i valggjennomføringen er god. Utvalget
merker seg at både NSM og utredningen til Pro-
actima tydelig uttrykker at innføring av elektro-
nisk stemming generelt sett, enten den foregår
over internett eller via stemmemaskiner i valglo-
kalet, vil øke sårbarheten. I tillegg merker utval-
get seg at betydningen av å ha manuelle prosesser
i tillegg til de tekniske løsningene bidrar til bedre
kontroll og økt sikkerhet, men også til at avhen-
gigheten av tekniske løsninger reduseres.

Utvalget mener at en viktig utfordring for våre
demokratiske prosesser er desinformasjon og
skjult påvirkning av kandidater og velgere i for-
kant av valggjennomføringen. Erfaringer fra valg i
andre land viser at desinformasjon i tilknytning til
valg er en utfordring.37 Teknikkene som blir
brukt, omfatter automatiserte robotnettverk,
menneskestyrte kontoer på sosiale medier og
hybrider av de to. I framtiden kan en forvente at

propagandateknikkene og algoritmene videreutvi-
kles ved hjelp av kunstig intelligens, virtuell virke-
lighet og tingenes internett.38 Det er imidlertid til
nå lite dokumentasjon på hvilken effekt desinfor-
masjon og skjult påvirkning i praksis har hatt på
valg.

Videre framhever utvalget at tiltak mot desin-
formasjon eller skjult valgpåvirkning er juridisk
krevende. Det er vanskelig å trekke et klart skille
mellom påvirkning som skjer gjennom demokra-
tisk deltakelse og ytringsfriheten, og påvirkning
som skjer gjennom desinformasjon, polarisering
og forsterking av hatytringer, og som kan være
skadelig for demokratiske prosesser. Både bruk
og regulering av sosiale medier som arena for
politisk påvirkning reiser dessuten spørsmål om
personvern.

Utvalget mener regjeringen må se på hvordan
desinformasjon påvirker risikoen for både selve
valggjennomføringen og for samfunnet og demo-
kratiet som helhet. Det er et paradoks at politisk
TV-reklame er forbudt enten det er fordekt eller
ikke, mens det er tillatt å kjøpe politisk reklame
fra store teknologiselskaper som når ut til mange
mennesker, og som kan målrettes på individnivå.

For at folk skal kunne ha tillit til demokratiet,
er det derfor nødvendig med kunnskap om og for-
svar mot desinformasjon. Utvalget er kjent med at
det også arbeides med ulike tilnærminger knyttet
til desinformasjon og valg i andre land, og mener
regjeringen må se nærmere på erfaringer fra
dette arbeidet. Utvalget mener også det er viktig
med mer kunnskap om hvilken effekt desinforma-
sjon og påvirkningsaksjoner faktisk har. Selv om
noen ønsker å påvirke velgeren til å skifte stand-
punkt eller til å ikke bruke stemmeretten, er det
ikke gitt at påvirkningsteknikkene alltid fungerer.
Når det gjelder påvirkning av kandidater som stil-
ler til valg, mener utvalget det er avgjørende for
demokratiet vårt at folk ønsker å stille til valg og
ikke presses eller trues til taushet og passivitet.
Det er av den grunn viktig å arbeide for å redu-
sere hatefulle ytringer og trusler mot kandidater
og politikere generelt.

Utvalget ser positivt på at det arbeides tverr-
sektorielt med disse problemstillingene. Gjennom
opplæring og bevisstgjøring kan både velgere og
kandidater gjøres mer motstandsdyktige mot des-
informasjon og påvirkningsaksjoner. Desinforma-
sjon og påvirkningsaksjoner generelt er et kompli-

37 En rapport viste at det i hele 70 land er brukt algoritmer og
målrettede propagandakampanjer via sosiale medier for å
polarisere politiske meninger, forsterke meninger, skape
mistillit eller svekke demokratiet. Se Samantha Bradshaw
og Philip N. Howard, «The Global Disinformation Order:
2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipu-
lation», Working Paper 2019.3 (Oxford: The Computational
Propaganda Project, 2019), https://comprop.oii.ox.ac.uk/
research/cybertroops2019/.

38 Tingenes internett, også kjent under det engelske begrepet
Internet of Things (IoT), er nettverket av identifiserbare
gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare,
sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i
stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.
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sert tema som myndigheter i en rekke land arbei-
der med å sikre seg mot nå. Det faller utenfor
dette utvalgets mandat og kompetanse å foreslå
lovregulering og konkrete tiltak for å motvirke fal-
ske nyheter og andre former for påvirkningsaksjo-
ner, trusler og press.

Utvalget ser med bekymring på at valgdata
kan kobles til annen type informasjon. Slik sam-
menkobling av informasjon vil både kunne
påvirke personvernet og kunne brukes til politisk
påvirkning. Utvalget er kjent med at regjeringen
arbeider med å nedsette en personvernkommi-
sjon, og har spilt inn denne problemstillingen til
dette arbeidet.

4.4.3 Regulering av sikkerhet

Utvalget mener det er viktig å sørge for at den
digitale sikkerheten i demokratiske prosesser blir
ivaretatt på en god måte og dekker hele verdikje-
den. Utvalget observerer at både sikkerhetsloven
og den nasjonale strategien for digital sikkerhet
omtaler demokratiske prosesser spesifikt.

Kommunene i Norge er selvstendige rettssub-
jekter og et demokratisk folkevalgt nivå med
ansvar for egen valgorganisering og egen IKT-sik-
kerhet. Utvalget mener det er fornuftig å lovfeste
generelle krav til IKT-sikkerhet i hele verdikjeden
til valggjennomføring. Et slikt lovkrav vil bidra til å
redusere risiko for uønskede IKT-hendelser og
styrke tilliten til de demokratiske prosessene og
den digitale infrastrukturen som understøtter
disse prosessene. Det vil også kunne bidra til å
avklare ansvarsforhold knyttet til sikring og bruk
av IKT-systemer i valggjennomføringen. Et slikt
lovkrav vil også kunne støtte opp under den nasjo-
nale strategien for digital sikkerhet.

Ettersom det på det nåværende tidspunkt er
en del usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser
ny sikkerhetslov vil få for valgområdet, har utval-
get valgt å ikke utrede forslag til et lovkrav for
IKT-sikkerhet. Utvalget mener det er viktig å kart-
legge konsekvenser av et slikt lovkrav, og det må
gjøres vurderinger knyttet til tilsyn, kontroll og
eventuelle sanksjoner. Utvalget ber derfor depar-
tementet utrede denne problemstillingen videre.
Utvalget viser videre til omtalen av bruken av EVA
i valggjennomføringen i kapittel 12.

Utvalget understreker at dersom det i framti-
den skulle bli bestemt at større deler av valgpro-
sessen skal digitaliseres enn i dag, vil det være
viktig å ha på plass regulering av IKT-sikkerheten
i forkant.

4.4.4 Teknologinøytral lov

Utvalget mener teknologi er en sentral del av
dagens valggjennomføring og at det er nødvendig
å følge med på hvilke muligheter ny teknologi kan
by på. Utvalget ønsker å lage en valglov som kan
vare lenge, og mener at det derfor er viktig å ikke
legge unødige begrensninger i lovverket på hvor-
dan enkelte oppgaver skal løses. I mandatet er
utvalget bedt om å lage en teknologinøytral lov.
Utvalget mener imidlertid at valget mellom digi-
tale eller manuelle rutiner i enkelte tilfeller har
konsekvenser for sikkerheten i valggjennomførin-
gen. Utvalget er av den oppfatning at loven på
slike områder ikke kan være teknologinøytral.

Ettersom det er et stort flertall i utvalget som
på det nåværende tidspunkt ikke ønsker å innføre
elektronisk stemming, tar utvalget i den videre
drøftingen utgangspunkt i at valget også framover
skal gjennomføres med papirstemmesedler. Dette
gjenspeiles også i lovforslaget utvalget fremmer. 
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Kapittel 5  

Valgordning ved stortingsvalg

5.1 Innledning

Den norske valgordningen nyter høy legitimitet i
befolkningen og fungerer godt. Utvalget har blitt
bedt om å vurdere valgordningen i lys av den nye
fylkesinndelingen. Utvalget mener at en diskusjon
om å endre valgordningen bør starte med å finne
ut hva en ønsker å oppnå. En problemstilling som
har stått sentralt i diskusjonene til tidligere valg-
lovutvalg, og som aktualiseres av endringene i fyl-
kesinndelingen, er avveiningen mellom distrikts-
hensyn og hensynet at hver stemme skal ha lik
vekt. Denne problemstillingen berører også
spørsmål knyttet til styringstillegg, proporsjonali-
tet, fragmentering og ansvarliggjøring.

5.1.1 Demokratiske hensyn

Et sentralt demokratisk prinsipp er at alle skal ha
lik mulighet til å delta i utformingen av samfun-
net.1 Dette gjelder både deltakelse i diskusjonen
om hvordan samfunnet bør være, og deltakelse i
selve utformingen av samfunnet.2 Dette prinsippet
tilsier at innflytelsen hver velger får i valg, skal
være like stor uavhengig av andre forhold. Altså
skal alle velgere ha samme mulighet til å påvirke i
valg, og hver stemme skal telle like mye. Selv om
dette prinsippet ligger til grunn for det norske
demokratiet, har andre hensyn, og praktiske årsa-
ker, ledet til at valgordningen ikke følger dette
prinsippet fullt ut.

Den følgende diskusjonen tar utgangspunkt i
prinsippet om at alle stemmer skal veie like mye,
før den omtaler noen av begrensningene som er
satt for dette prinsippet i den norske valgordnin-
gen.

Helt proporsjonal representasjon leder til
representasjon av mange ulike interesser og at
stemmene har lik vekt. Dette sikrer at velgernes
preferanser i stor grad speiles i parlamentet. I til-
legg får velgerne mange alternativer å velge mel-
lom. Dermed kan velgerne lettere finne et parti
som står for de samme sakene som dem selv. Jo
lavere terskelen er for å bli representert, jo større
representasjonsbredde vil det være, og endringer
i tersklene har konsekvenser både for hvor mange
partier som forsøker å få mandater, og for hvor
små partier velgerne er villige til å stemme på.3

Proporsjonalitet og fragmentering vil samtidig
ofte gjøre det vanskeligere å oppnå styringsdyk-
tige koalisjoner. Med flere partier og mer propor-
sjonal representasjon blir det ofte nødvendig å
inkludere flere partier i et samarbeid for å oppnå
flertall i parlamentet, og det blir mer å bli enige
om i forhandlingene. Regjeringsdannelser blir
dermed mer komplisert, og det kan bli mer utfor-
drende å bygge flertall bak beslutninger.4 Dette
kan ramme evnen til å gjennomføre nødvendige
politiske tiltak og samtidig gjøre det vanskelig for
velgerne å stille politikere til ansvar for politikken
som føres.

Den politiske kulturen kan være avgjørende
for om dette blir en utfordring eller ikke. Om den
politiske kulturen er orientert mot konsensus og
brede flertall eller er mer konfliktorientert, har
stor betydning. Hvis det er store forskjeller mel-
lom partiene, kan det også være mer komplisert å
finne kompromisser enn om flere partier har gan-

1 David Held, Models of Democracy, 3. utg. (Cambridge:
Polity Press, 2006), s. 263–264, og Mark E. Warren,
«Democracy and the State», i The Oxford Handbook of Poli-
tical Theory, red. John S. Dryzek, Bonnie Honig, og Anne
Phillips (Oxford: Oxford University Press, 2009), s. 386.

2 Individenes rettigheter og plikter legger i tillegg begrens-
ninger på hvordan samfunnet kan utformes. 

3 Effekten valgdistriktsinndeling har på partisystemet, drøf-
tes i Bjørn Erik Raschs notat: Bjørn Erik Rasch, «Betydnin-
gen av inndeling i valgdistrikter», Vedlegg 3 til utrednin-
gen, 2018. Se også John M. Carey og Simon Hix, «The Ele-
ctoral Sweet Spot: Low-Magnitude Proportional Electoral
Systems». American Journal of Political Science 55, nr. 2
(april 2011): 383–397. https://doi.org/10.1111/j.1540-
5907.2010.00495.x og Matthew Singer og Zachary Gersh-
man, «Do Changes in District Magnitude Affect Electoral
Fragmentation? Evidence over Time at the District Level»,
Electoral Studies 54 (august 2018): 172–181, https://
doi.org/10.1016/j.electstud.2018.06.003.

4 Rasch, «Betydningen av inndeling i valgdistrikter».
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ske like verdier og kun skiller seg fra hverandre i
enkelte spørsmål. Den norske politiske kulturen
er konsensusorientert, og sammen med flere
andre liknende nordeuropeiske demokratier har
det norske demokratiet vist seg å være styrings-
dyktig til tross for et mer fragmentert politisk
landskap enn for eksempel det land med topar-
tisystemer har.5 Ved at politiske beslutninger blir
tatt som kompromisser med bred støtte i Stortin-
get, blir det i tillegg ført en mer stabil politikk enn
i politiske systemer der politikken som blir ført,
bestemmes av det rådende flertallet til enhver tid,
og der det dermed er stadige skifter i retningen på
politikken.6

En annen utfordring med å ha et stort antall
partier kan være at det blir vanskelig å avgjøre
hvilket parti som «vinner» valget. Det kan gjøre
det vanskeligere for velgerne å se for seg hvordan
deres stemme vil påvirke hvilke partier som til
slutt havner i regjering, og gjøre det vanskeligere
å holde partiene ansvarlige. Det er et viktig prin-
sipp i representative demokratier at velgerne
peker ut representanter som får mandat til å ta
beslutninger på vegne av dem. Dersom represen-
tantene ikke gjør dette på en god måte, kan vel-
gerne ved neste valg gi sin stemme til andre. For
at dette skal være mulig, må velgerne vite hvem
som har ansvaret for politiske avgjørelser. Dette
er mer krevende for velgerne når det er brede
koalisjonsregjeringer med mange deltakere eller
mindretallsregjeringer med varierende støtte-
grunnlag i Stortinget.

Det er lang tradisjon i Norge for å ta dis-
triktspolitiske hensyn i fordelingen av mandater. I
dagens valgordning brukes både innbyggertall og
areal i mandatfordelingen mellom valgdistriktene
for å sikre distriktshensyn. Dette gjør at det står
færre velgere bak mandatene i valgdistrikter med
stort areal enn i valgdistrikter med lite areal. Der-
med kan en stemme i valgdistrikter med stort
areal få større betydning enn en stemme i valgdis-
trikter med lite areal. Målsettingen har både vært
å sikre representasjon fra hele landet og å sikre at
befolkningen bosatt lenger unna hovedstaden får
kompensert distansen til makten. OSSE uttalte i
2009 at Norge burde vurdere å endre reglene for
fordeling av mandater for å sikre at prinsippet om

lik stemmerett overholdes, med henvisning til
overrepresentasjonen av Finnmark.7 Som det blir
diskutert under, er likevel den viktigste konse-
kvensen av ordningen at representantene kom-
mer fra andre geografiske områder enn det de
ville gjort om alle stemmer telte like mye.

I mange demokratier, deriblant det norske, har
ønsket om å sikre styringsdyktige parlamenter og
regjeringskoalisjoner ledet til at valgordningene
favoriserer store partier, og at det er en terskel for
å bli representert for å hindre fragmentering.8 I
representative demokratier vil uansett bare grup-
peringer av en viss størrelse bli representert. I til-
legg til denne naturlige terskelen er det altså ytter-
ligere elementer ved ordningen som gjør det van-
skeligere for små partier å bli representert i den
norske valgordningen, slik som et høyere første
delingstall og inndelingen av landet i valgdistrik-
ter. Dette hindrer at det blir svært mange partier
på Stortinget, og gir store partier et visst styrings-
tillegg.

Styringstillegget i dagens norske valgordning
fungerer på to måter. For det første vil partiene
som kommer over sperregrensen, (nesten alltid)
få større uttelling for stemmene sine enn partier
som er under sperregrensen. Denne sperregren-
sen fratar dermed de minste partiene representa-
sjon.

For det andre vil partier som er store, vinne
flere direktemandater på grunn av inndelingen i
flere valgdistrikter og et forhøyet første delings-
tall. Partier som står sterkt i valgdistriktene som
er overrepresentert, slik som Finnmark, kan også
bli overrepresentert. Disse tilleggene hadde
større betydning før det ble innført utjevnings-
mandater, og ble ytterliggere redusert med øknin-
gen til 19 utjevningsmandater i 2005.9 I dag gir val-
gordningen et visst styringstillegg til svært store
partier. Dette har mindre betydning i dagens poli-
tiske landskap der det ikke er noen veldig store
partier. Hvis en kun ser på partiene over sperre-
grensen, har mandatfordelingen mellom disse
partiene vært identisk med det mandatfordelin-
gen ville vært dersom hele landet var ett valgdis-
trikt de siste to valgene. Sist gang et parti fikk
flere mandater enn det partiet skulle hatt i en slik
fordeling, var da Arbeiderpartiet fikk et ekstra

5 Arend Lijphart, Patterns of democracy: Government forms
and performance in thirty-six countries, 2nd ed (New Haven:
Yale University Press, 2012).

6 Norske regjeringer har ikke mulighet til å oppløse Stortin-
get og utlyse nyvalg, noe som er vanlig i andre land. Stor-
tinget er dermed tvunget til å finne en regjeringsløsning
uansett valgresultat, og dette kan tenkes å bidra til konsen-
suskulturen.

7 «Norway Parliamentary Elections 14 September 2009»,
OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report
(Warszawa: Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i
Europa, 2009), s. 5.

8 Rasch, «Betydningen av inndeling i valgdistrikter».
9 Bernt Aardal, «Den norske stortingsvalgordningen og

dens politiske konsekvenser», Norsk statsvitenskapelig tids-
skrift 26, nr. 02 (2010): 75–103.
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mandat i 2009.10 Styringstillegget har altså mindre
betydning så lenge de største partiene ikke er
svært store, og så lenge ingen av partiene har en
skjev geografisk fordeling av stemmene i favør av
valgdistrikter med mange direktemandater per
stemme.

At velgerne forstår valgordningen, er også
sentralt for at velgerne skal kunne delta på likt
grunnlag i valg. For å kunne delta i valg må vel-
gerne forstå hvordan de kan uttrykke sine menin-
ger gjennom å stemme. Det bør dermed ikke
være for komplisert å stemme. I tillegg bør vel-
gerne ha en overordnet forståelse av hvordan
stemmene blir til representasjon. Samtidig er ikke
detaljkunnskap om alle elementene i valgordnin-
gen nødvendig for å delta på like vilkår.

5.1.2 Valgordningene i de andre 
skandinaviske landene

Den norske valgordningen likner på valgordnin-
gene i de andre skandinaviske landene, men hvert
land har noen særtrekk. Sammenliknet med Sve-
rige og Danmark er den norske ordningen mindre
proporsjonal, den gir distriktshensyn større vekt
og gir velgerne mindre mulighet til å påvirke per-
sonsammensetningen av parlamentet.

Terskelen for representasjon varierer, den er
lavere i Danmark og høyere i Sverige enn den er i
Norge. Danmark og Sverige har mer proporsjo-
nale valgordninger enn Norge, men alle
tre landene har relativt proporsjonale ordninger i
internasjonal sammenheng.

I Danmark skyldes den høye proporsjonalite-
ten en kombinasjon av lav terskel for utjevnings-
mandater (sperregrensen på utjevningsmandater
er 2 prosent)11 kombinert med et stort antall
utjevningsmandater. I tillegg er terskelen for å
stille til valg i Danmark høy. Partiene må samle
inn signaturer fra omtrent like mange velgere som
det kreves for å vinne ett mandat i Folketinget.
Danske partier kan dermed ikke stille til valg uten
å dokumentere en relativt god sjanse til å komme
inn. Som følge av dette er det få stemmer som går
til partier som ikke kommer inn i Folketinget.

I Sverige er terskelen for å få mandater høy-
ere. Kun partier som får mer enn 4 prosent nasjo-

nalt (eller mer enn 12 prosent i valgdistriktet),
kommer inn i Riksdagen. Blant partiene som får
mandater, er fordelingen svært proporsjonal. Før-
ste delingstall er på 1,2, og partier som har blitt
overrepresentert i fordelingen av mandater i valg-
distriktene, mister disse mandatene i fordelingen
av utjevningsmandater. Den svenske valgordnin-
gen leder også til færre «bortkastede stemmer»
enn den norske, men på en annen måte enn i Dan-
mark. I Sverige har partier som er mindre enn
sperregrensen på fire prosent, vanskelig for å
overleve over tid fordi de ikke oppnår representa-
sjon i det hele tatt. Partier kan få nesten 4 prosent
av stemmene nasjonalt uten å bli representert.12

Velgerne er også mindre villige til å stemme på
partier som er langt fra å klare sperregrensen,
fordi disse stemmene ikke vil lede til representa-
sjon. Dermed er det færre stemmer som går til
partier som ikke får proporsjonal representasjon,
og dette gir en høy grad av proporsjonalitet.

Standardmålet som brukes i faglitteraturen for
å måle grad av proporsjonalitet, er Gallaghers
minste kvadraters metode, LSq.13 Den måler
avvik fra full proporsjonalitet på en måte som gjør
at store avvik teller mer enn små avvik. Jo høyere
verdi LSq har, jo større avvik fra full proporsjonali-
tet. Det er imidlertid ikke bare valgordningen
som avgjør hvor proporsjonalt et valgresultat er,
men også partisystemet og det faktiske valgresul-
tatet. Valget i Danmark i 2019 er et interessant
eksempel. To partier var nær ved å nå sperregren-
sen, og siden partiene heller ikke oppfylte noen av
de to andre kriteriene for utjevningsmandater,
kom de ikke inn. Som figur 5.1 viser, økte dispro-
porsjonaliteten dermed fra 0,79 til 2,39. Dette er
den høyeste disproporsjonaliteten i et dansk valg
siden valget i 1990. LSq kan altså variere mellom
valg selv når valgordningen er lik.

Utviklingen i Norge over tid har gått mot mer
proporsjonalitet, og LSq har siden endringene
som ble gjort av det forrige valglovutvalget, ligget
på mellom 2,8 og 3,2.

Den norske ordningen med et stort innslag av
areal i mandatberegningen er et særtilfelle. Sve-
rige fordeler mandater mellom valgdistrikter kun
basert på innbyggertall, mens Danmark i tillegg
har en lav arealfaktor som gir små utslag. Begge
landene har imidlertid også spesielle valgdistrik-

10 Valgresultatet er sammenliknet med et valgresultat der
mandatene ble fordelt mellom partiene over sperregrensen
med landet som ett valgdistrikt. Arbeiderpartiet hadde ved
dette valget en oppslutning på 35 prosent. 

11 I tillegg kan partier få utjevningsmandater om de vinner et
distriktsmandat, eller om de i minst to av tre landsdeler har
fått like mange stemmer som i gjennomsnitt står bak et dis-
triktsmandat. 

12 Feministisk initiativ fikk for eksempel 3,1 prosent i 2014 og
fikk dermed ikke representasjon i Riksdagen. 

13 Michael Gallagher, «Proportionality, Disproportionality
and Electoral Systems», Electoral Studies 10, nr. 1 (mars
1991): 40–41, https://doi.org/10.1016/0261-
3794(91)90004-C.
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ter som er sikret et gitt antall mandater uavhengig
av innbyggertall.

Mens valgordningen ved norske stortingsvalg
kun har et teoretisk innslag av personvalg, har vel-
gerne i Sverige og Danmark innflytelse over hvem
som blir valgt ved riksdagsvalg og folketingsvalg.
I Sverige brukes en ordning som likner den nor-
ske fylkestingsvalgordningen for valg til Riksda-
gen. Denne gir velgerne en viss innflytelse, men
fører ikke til store utskiftninger i hvilke kandida-
ter som blir valgt. I Danmark har partiene en viss
grad av handlingsrom i valget av personvalgord-
ning, men de fleste partiene bruker ordninger
med sterkt innslag av personvalg også ved valg til
Folketinget. Dermed er det primært velgernes
prioriteringer som bestemmer hvilke politikere på
hver liste som blir valgt i Danmark.

De andre skandinaviske landene har person-
valg ved alle valg, og valgordningene ved valg til
de forskjellige nivåene i disse landene er dermed
likere enn det som er tilfellet i Norge. Personvalg-
ordningene ved valg til alle de tre folkevalgte nivå-
ene i de to andre skandinaviske landene er i all
hovedsak like. Det antas at dette kan gjøre det
enklere for velgerne å forstå disse ordningene
enn det er i Norge, der hvert av de tre valgene har
forskjellige personvalgordninger.

5.2 Valgdistrikter

Før den nye fylkesstrukturen fulgte inndelingen i
valgdistrikter fylkesgrensene. Endringene i fylke-
sinndelingen som følge av strukturreformen
gjorde det nødvendig å ta stilling til om antallet
valgdistrikter skulle endres, eller om valgdistrik-
tene skulle løsrives fra fylkesinndelingen.

Under blir det redegjort for den historiske
utviklingen i norske valgdistrikter. I tillegg blir
strukturreformen i Norge og andre lands valgdis-
triktsinndeling presentert. Etter dette følger en
drøfting av sentrale hensyn og konsekvenser av
inndelingen i valgdistrikter før utvalgets vurde-
ring blir presentert.

Den dynamiske fordelingen av mandater mel-
lom valgdistriktene vil føre til endringer før neste
stortingsvalget i 2021. Først og fremst skjer dette
på bakgrunn av endringer i innbyggertallene
siden 2012. I tillegg gjør strukturreformen at noen
av valgdistriktene har fått endret grensene sine.
Diskusjonen i dette kapitlet tar utgangspunkt i en
mandatfordeling beregnet på grunnlag av innbyg-
gertall per andre kvartal 2019 i de endrede valg-
distriktene. Dette skaper en del endringer i for-
hold til hva som var tilfelle ved forrige valg i 2017.
Det vil også kunne være avvik fra den reelle man-
datfordelingen som blir fastslått våren 2020, og
som skal gjelde ved stortingsvalget i 2021.

Figur 5.1 Disproporsjonaliteten i den norske, svenske og danske valgordningen (1945–2019).

Kilde: Tallene er hentet fra Michael Gallaghers oversikt over «election indices» på hans hjemmeside https://www.tcd.ie/Political_S-
cience/people/michael_gallagher/. I denne figuren er disproporsjonaliteten regnet ut fra samtlige partiers stemmetall. I øvrige
beregninger i denne utredningen slås stemmetallene til partiene som ikke vinner mandater sammen til et felles tall for «andre par-
tier». Når ikke-representerte partier regnes samlet, får disse partiene større betydning, og LSq blir høyere. LSq for det norske stor-
tingsvalget i 2017 blir henholdsvis 3,0 (om alle partiene regnes individuelt) og 3,2 (om ikke-representerte partier regnes samlet).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
19

45

19
52

19
59

19
66

19
73

19
80

19
87

19
94

20
01

20
08

20
15

G
al

la
g

h
er

s 
d

is
p

ro
p

o
rs

jo
n

al
it

et
es

m
ål

 (L
Sq

)

Danmark Sverige Norge



NOU 2020: 6 71
Frie og hemmelige valg Kapittel 5

5.2.1 Gjeldende rett

Grunnloven § 57 andre ledd slår fast at det skal
være 19 valgdistrikter ved stortingsvalg. Videre
slår Grunnloven fast at det skal velges 19 repre-
sentanter gjennom utjevningsmandatordningen,
og at hvert distrikt skal ha ett utjevningsmandat,
jf. Grunnloven § 57 tredje og fjerde ledd. Grunnlo-
ven regulerer ikke hva som skal utgjøre valgdis-
triktene.

I valgloven § 11-1 er landet delt inn i 19 valgdis-
trikter, og etter lovendring i 2018 er de enkelte
valgdistriktene nevnt ved navn. Departementet gir
forskrift om hvilke kommuner som inngår i de
ulike valgdistriktene.

Grunnloven inneholder også bestemmelser
om hvor mange mandater som skal velges, og
hvordan mandatene skal fordeles mellom valgdis-
triktene. I fordelingen tas det hensyn til både areal
og antall innbyggere. For å fange opp demogra-
fiske endringer fordeles de 169 mandatene på nytt
hvert åttende år, jf. Grunnloven § 57 femte ledd.
Neste gang det skal gjøres, er i 2020, med virk-
ning fra stortingsvalget i 2021.

5.2.2 Historisk utvikling

Siden 1814 har Norge vært delt inn i valgdistrikter
med flere mandater per distrikt med unntak av
perioden med enmannskretser fra 1906 til 1921.
Fra 1921 til 1952 var landet delt inn i
29 valgdistrikter der fylkene (amtskommunene)
utgjorde 18 av valgdistriktene, og der de siste 11
var byvalgdistrikter som delvis bestod av flere
byer koblet sammen. Denne ordningen var basert
på en antakelse om en grunnleggende interesse-
motsetning mellom by og land.14

Flertallet i den parlamentariske valgordnings-
kommisjon av 194815 foreslo å endre inndelingen
til å følge fylkene, men holde Stavanger og Trond-
heim utenfor sammen med Oslo og Bergen, som
alt var egne fylker. I behandlingen i Stortinget ble
fylkene valgt som grunnlag for valgdistriktene og
har vært valgdistrikter siden. Antallet valgdistrik-
ter ble redusert fra 29 til 20. Etter dette har det
ikke vært gjort endringer i valgdistriktsinndelin-
gen, med unntak av at sammenslåingen av Bergen

og Hordaland i 1972 førte til at antallet valgdistrik-
ter ble redusert fra 20 til 19.

Utover at fylkene eksisterte som administra-
tive enheter, er det vanskelig å finne tydelige
begrunnelser for at de ble valgdistrikter ved stor-
tingsvalg.16 I ettertid har det blitt argumentert
med at å knytte valgdistriktene til fylkene kan
styrke identitetsfølelsen til fylket.17 I dag er Norge
det eneste landet i Norden der det er fullstendig
samsvar mellom fylkene og valgdistriktene.

Fra 1919 og fram til 2003 var valgdistriktene
nevnt ved navn i Grunnloven sammen med det
antall mandater som skulle velges fra hvert dis-
trikt. Det var dermed ingen dynamikk som kunne
justere for endringer i demografien, og det var
vanskelig å endre på mandatfordelingen. I 2003
ble både navnet på valgdistriktene og hvor mange
mandater hvert valgdistrikt skulle ha, fjernet fra
Grunnloven. Antallet valgdistrikter er fortsatt spe-
sifisert.

5.2.3 Veneziakommisjonens retningslinjer

Veneziakommisjonens «Code of Good Practice in
Electoral Matters» slår fast at «seats must be
evenly distributed between the constituencies».18

Dokumentet understreker at fordelingen av man-
dater på de ulike distriktene må følge klare og
objektive kriterier (eksempelvis ut fra folketall,
statsborgere, eller stemmeberettigede).19 I tillegg
kan det tas geografiske hensyn, hensyn til admi-
nistrativ inndeling og i spesielle tilfeller også hen-
syn til historisk inndeling. Veneziakommisjonen
anbefaler også at valgdistriktene bør sammenfalle
med administrative grenser.

Veneziakommisjonen har lagd en egen rapport
om valgdistriktsinndeling og mandatfordeling.20

Manipulasjon av grensene for å oppnå et ønsket
politisk resultat er en utfordring i flere land. I rap-
porten diskuteres problemet med slik manipula-
sjon, såkalt gerrymandering, og hva som kan gjø-
res for å unngå dette. Bruk av administrative inn-

14 Yngve Flo, «‘... en naturlig inndeling med sterk forankring i
livsforholdene i landet’. Dei historiske føresetnader for val-
distriktsinndelinga ved stortingsval», Vedlegg 2 til utred-
ningen, 2018.

15 «Den grunnlovbestemte valgordning», Innstilling I, Den
parlamentariske valgordningskommisjon nedsatt ved Stor-
tingets vedtak 6. februar 1948, 4. april 1949. 

16 Flo, «... en naturlig inndeling med sterk forankring i livsfor-
holdene i landet».

17 Se St.meld. nr. 64 (1969–70) s. 50–52 og Flo, «... en naturlig
inndeling med sterk forankring i livsforholdene i landet». 

18 «Code of Good Practice in Electoral Matters – Guidelines
and Explanatory Report» (Venezia: European Commission
For Democracy Through Law (Veneziakommisjonen),
2002), CDL-AD(2002)023rev2-cor, s. 6.

19 Dette er ikke et juridisk bindende dokument, men en
omforent faglig standard som bygger på europeisk demo-
kratitradisjon.  

20 «Report on Constituency Delineation and Seat Allocation»
(Venezia: European Commission For Democracy Through
Law (Veneziakommisjonen), 2017), CDL-AD(2017)034-e.
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delinger og forankring av distriktsinndelingen i
Grunnloven blir trukket fram som viktig for å
beskytte mot manipulering. Veneziakommisjonen
peker videre på at endringer i folketallet bør lede
til en ny fordeling av mandater heller enn til en ny
inndeling i valgdistrikter.

5.2.4 Strukturreform i Norge

Stortinget vedtok i juni 2017 en ny regional struk-
tur. Fra 1. januar 2020 er det 11 fylker i Norge iste-
denfor de tidligere 19 fylkene.21 Sammenslåingen
av Nord- og Sør-Trøndelag ble vedtatt våren 2016
og trådte i kraft 1. januar 2018.22 Det er kun fire
fylker som ikke ble berørt av reformen: Oslo,
Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland.

Kommunereformen har ført til flere kommu-
nesammenslåinger, og noen av disse går på tvers
av valgdistriktene og har betydning for valgdis-
triktsinndelingen. Disse endringene regnes med

når ny mandatfordeling skal beregnes i 2020. For
alle kommuner som berøres av dette, er det slått
fast hvilket valgdistrikt den nye kommunen skal
regnes med til, ettersom de 19 tidligere fylkene
skal benyttes som valgdistrikter ved stortingsval-
get i 2021.

Endringen i den regionale strukturen får
direkte konsekvenser for valgordningen ved stor-
tingsvalg ettersom fylkene har vært valgdistrikter.
I sitt forslag til ny fylkesstruktur uttalte departe-
mentet at problemstillingen bør utredes grundig,
og at de ulike hensynene bør veies mot hver-
andre.

Departementet fremmet våren 2018 en propo-
sisjon med forslag til endringer i valgloven. Her
pekte departementet på at det var behov for en tid-
lig avklaring av spørsmålet om hva som skal
utgjøre valgdistriktene ved stortingsvalget i 2021.
Departementet understreket at det er viktig å
sette av tilstrekkelig tid til tilpasninger i regelver-
ket, rutinene og valgadministrasjonssystemet som
brukes i gjennomføringen av valget, og tilrådde at
Stortinget innen våren 2018 avklarte hva som
skulle være valgdistriktene ved valget i 2021.

Departementet pekte også på at inndeling i
valgdistrikter er et prinsipielt viktig spørsmål, og
at det var viktig med en grundig utredning. Valg-

21 Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt
nivå, Prop. 128 S (2016–2017) Kommuneproposisjonen
2018, Innst. 385 S (2016–2017), vedtatt i Stortinget 8. juni
2017. 

22 Prop. 130 LS (2015–2016) Sammenslåing av Nord-Trønde-
lag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i
lov om forandring av rikets inndelingsnavn. 

Boks 5.1 Fylkesgrensejusteringer

Rissa kommune (fra Sør-Trøndelag fylke) og
Leksvik kommune (fra Nord-Trøndelag fylke)
ble slått sammen til Indre Fosen kommune med
virkning fra 1. januar 2018. Dersom tidligere fyl-
kesinndeling blir brukt som valgdistrikt, skal
den nye kommunen tilhøre Sør-Trøndelag.

Stortinget vedtok i juni 2017 sju kommune-
sammenslåinger som får betydning for fylkes-
grensene:
– Rømskog ble slått sammen med Aurskog-

Høland og flyttes fra Østfold til Akershus.
– Røyken og Hurum slås sammen med Asker

og flyttes fra Buskerud til Akershus.
– Svelvik slås sammen med Drammen og

Nedre Eiker og flyttes fra Vestfold til Buske-
rud.

– Hornindal slås sammen med Volda og flyttes
fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.

– Halsa slås sammen med Hemne og deler av
Snillfjord og flyttes fra Møre og Romsdal til
Trøndelag.

– Tjeldsund slås sammen med Skånland og flyt-
tes fra Nordland til Troms.

Stortinget vedtok1 i juni 2018 at Lunner og Jevn-
aker kommune (begge i Oppland fylke) overfø-
res til det nye fylket Viken, og at Rindal kom-
mune (i Møre og Romsdal fylke) overføres til
Trøndelag fylke. Dersom tidligere fylkesinnde-
ling skal brukes som valgdistrikter ved stor-
tingsvalget i 2021, skal Lunner til Akershus,
Jevnaker til Buskerud og Rindal til Sør-Trønde-
lag.

1 Bakgrunn for vedtaket er forslag fra departementet i
Kommuneproposisjonen for 2019. Saken ble behandlet i
Stortinget 10. juni. I Kommuneproposisjonen for 2019
varslet samtidig regjeringen at departementet vil sette i
gang en prosess for å vurdere ytterligere fylkesgrensejus-
teringer med sikte på at eventuelle endringer kan gjen-
nomføres fra 1. januar 2024.
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lovutvalget ble derfor nedsatt for å utrede valgord-
ningen. Utredningen fra utvalget sendes på en
bred høring, før departementet sender forslag til
endringer i valgloven til Stortinget. Dette vil legge
til rette for en åpen og forutsigbar prosess som vil
kunne bidra til å sikre legitimitet og tillit til valg-
systemet. I påvente av valglovutvalgets innstilling
mente departementet at det er hensiktsmessig å
gjennomføre stortingsvalget i 2021 med 19 valg-
distrikter.

Stortinget sluttet seg til departementets vurde-
ring, og forslag til endringer ble enstemmig ved-
tatt. I sitt innlegg uttalte saksordfører:

Når denne saken nå ser ut til å bli enstemmig
vedtatt, legger den til rette for at vi kan gjen-
nomføre stortingsvalg, også neste gang, med
utgangspunkt i de samme valgdistriktene, slik
at en får tid på seg til å se hvordan en skal gjøre
dette i framtiden, for det er jo ingen låsing av
situasjonen i seg selv. Det er intensjon om å
behandle dette grundig, med tanke på hvordan
det skal være i framtiden.23

I løpet av utvalgets virke er det flere forhold som
har endret seg, og som kan påvirke synet på hvor
varig den nye fylkesinndelingen vil komme til å
bli. For det første har et stort mindretall på Stor-
tinget gjort det klart at de ikke ønsker å beholde
gjeldende fylkesinndeling. For det andre har poli-
tikere i fylkestingene i både Viken og Troms og
Finnmark uttalt at de har til hensikt å søke om at
fylkene blir delt så snart det finnes et flertall på
Stortinget som vil kunne akseptere en slik søk-
nad. Utvalget peker på at den usikkerheten som
knytter seg til den framtidige fylkesinndelingen,
kompliserer spørsmålet om hvordan valgdistrik-
tene bør deles inn ved stortingsvalg.

5.2.5 Distriktsinndelingen i andre nordiske 
land

De siste 10–15 årene har alle de nordiske landene
gjennomført justeringer i valgdistriktsinndelingen
i større eller mindre grad, enten grunnet
endringer i den regionale inndelingen eller som
følge av den demografiske utviklingen. Både i
Danmark og Finland har det de siste ti årene
skjedd endringer i den regionale organiseringen,
men det er stor variasjon i hvilke konsekvenser
dette har hatt for inndelingen i valgdistrikter. I

Danmark ble valgdistriktene redusert fra 17 til 10,
men valgdistriktene følger ikke regioninndelingen
fullt ut. I Finland ble regionene endret, men ikke
valgdistriktene. På Island og i Sverige er det den
demografiske utviklingen som er årsaken til
endringene. Gjennomgangen viser også at det i de
andre nordiske land ikke er fullstendig samsvar
mellom folkevalgt regional inndeling og valgdis-
triktene.

Danmark

Amtene har historisk vært det sentrale nivået i det
danske valgsystemet, og de utgjorde etter 1920
også valgdistriktene.24 I 2007 endret Danmark
den regionale inndelingen og gikk fra 14 amt til
5 regioner. Landet ble samtidig delt inn i tre
hovedlandsdeler.

Som følge av reformen ble også valgdistriktene
endret. Folketinget nedsatte en parlamentarisk
arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til
nye valgdistrikter i forbindelse med reformen. Pre-
misset som ble lagt til grunn, var at alle andre for-
hold i valgordningen skulle være som før, med unn-
tak av endringer som ble nødvendige på grunn av
strukturreformen. Endringene i valgdistriktsinnde-
lingen skulle ikke gjøre det hverken enklere eller
vanskeligere å oppnå representasjon.

Dette arbeidet førte til at antall valgdistrikter
ble redusert fra 17 til 10. Bare to av de fem nye
regionene ble brukt som valgdistrikter, Sjælland
og Nordjylland, mens de resterende tre regionene
ble delt opp i flere valgdistrikter. København ble
delt opp i fire valgdistrikter, mens de to andre
regionene ble delt i to valgdistrikter hver.25

Endringen fra 17 til 10 valgdistrikter ville ført
til at valgsystemet ble mer proporsjonalt, og at det
ville bli lettere å bli valgt inn fra valgdistriktene. I
tråd med premisset om at endringen ikke skulle
gjøre det enklere å bli valgt inn, ble fordelingsme-
toden derfor endret fra den modifiserte Sainte-
Laguë-metoden til d’Hondt. Denne fordelingsfor-
melen favoriserer de store partiene i større grad
og bidro slik til å demme opp for den økte propor-
sjonaliteten som fulgte av større valgdistrikter.

Valgdistriktene i Danmark har bare delvis
fulgt den administrative inndelingen. Det er like-
vel ingen valgdistrikter som krysser de adminis-
trative grensene. Det fordeles 135 distriktsmanda-
ter på de 10 valgdistriktene. Bornholm er også et

23 Saksordfører Svein Harberg, behandling i Stortinget 29.
mai 2018 av Prop. 76 L  Endringar i vallova, jf.  Innst. 291 L
(2017–2018).

24 Det var 14 amt. Siden 3 valgdistrikter dekket København
og Frederiksberg, var det 17 valgdistrikter til sammen. 

25 De tre nye hovedlandsdelene brukes i fordelingen av de 40
utjevningsmandatene.
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eget valgdistrikt og er distriktet med færrest man-
dater. Bornholm er i valgloven garantert å ha
minst to mandater og med det sikret stor grad av
overrepresentasjon.26 De øvrige valgdistriktene
har mellom 10 og 20 mandater hver.

Sverige

Sverige hadde fram til 1909 flertallsvalg, og i prin-
sippet skjedde dette i enmannskretser. Noen valg-
distrikter var imidlertid større enn andre, og i
disse ble det valgt flere representanter. I 1911 ble
det innført forholdstallsvalg med små valgdistrik-
ter. Fra 1921 ble länene brukt som valgdistrikter,
og det har i prinsippet skjedd få endringer etter
dette.

Sverige har i dag 29 valgdistrikter,27 mens de
har 21 län. Det er dermed ikke sammenfall mel-
lom länene og valgdistriktene. Flere län er delt
opp i valgdistrikter, eksempelvis er Stockholms
län delt inn i to. Det er 310 faste mandater og 39
utjevningsmandater.

Det er stor forskjell på valgdistriktenes stør-
relse i Sverige. Gotland er det minste valgdistrik-
tet med 46 000 innbyggere og 2 faste mandater.
De største distriktene er Stockholms län, som har
over 900 000 innbyggere og 38 mandater, og
Stockholms kommun, som har om lag 650 000
innbyggere og 29 mandater.

Finland

Dagens valgdistriktsinndeling i Finland bygger på
den inndelingen i län som ble avskaffet i 1997. De
senere årene har det vært vedtatt en regionreform
i Finland, der 18 direktevalgte landskaper (regio-
ner) skal bygges ut fra dagens 18 landskapsför-
bund. Det har ikke vært noen justering av valgdis-
triktene som følge av denne reformen. De siste
endringene kom i 2015, da fire valgdistrikter ble
slått sammen til to.

Det er tolv valgdistrikter i Finland i tillegg til et
eget valgdistrikt for Åland. Det er 200 mandater
totalt, og alle fordeles som distriktsmandater. Det
er ikke samsvar mellom regionene og valgdistrik-

tene. Noen landskaper har sitt eget valgdistrikt
(seks tilfeller), noen valgdistrikter dekker to eller
tre landskaper (fem tilfeller), og et landskap er
delt opp i to valgdistrikter.28

Antall mandater per valgdistrikt varierer mel-
lom 35 og 7, med unntak av Åland som har 1 fast
mandat. Det er 2 valgdistrikter som har mer enn
20 mandater, og 3 som har 10 eller færre (i tillegg
til Åland).

Antall statsborgere varierer også mye mellom
distriktene. I de største valgdistriktene, Nyland og
Helsingfors, er det henholdsvis 920 000 og 565 000
statsborgere.29 De 3 minste valgdistriktene har
mellom 180 000 og 270 000 statsborgere, i tillegg
kommer Åland som har 26 000 statsborgere.

Island

Historisk var det 20 enkeltmannskretser på
Island. Fra 1959 var landet delt inn i åtte store
valgdistrikter, og fram til 2003 var det samsvar
mellom regionene og valgdistriktene. Valgdistrikt-
sinndelingen ble da endret for å sikre bedre
balanse mellom de ulike distriktene og som følge
av store demografiske endringer. Det er store for-
skjeller i befolkningstettheten, og befolkningen er
i stadig større grad konsentrert rundt hovedstads-
området. De åtte regionene brukes først og
fremst av statistiske grunner, og det utgjør ikke et
eget folkevalgt nivå.

Siden 2003 har Island hatt seks valgdistrikter,
tre i hovedstadsområdet og tre som dekker resten
av landet. Det velges totalt 63 mandater, 9 av disse
er utjevningsmandater. Det er liten forskjell på
hvor mange mandater de ulike distriktene har.
Det største har elleve, mens det minste har 7.

Det er imidlertid stor forskjell i hvor mange
velgere som bor i de ulike distriktene. I det største
distriktet er det cirka 4 800 velgere bak hvert
mandat, mens i det minste distriktet er det bare
2 600 velgere bak hvert mandat. Det er flest vel-
gere i de tre hovedstadsdistriktene, og disse dis-
triktene er underrepresentert.

5.2.6 Betydning av distriktsinndeling

5.2.6.1 Innledning

Ved valg til nasjonalforsamlinger er det vanlig å
dele inn landet i valgdistrikter og fordele manda-

26 I 2015 var det 31 439 stemmeberettigede på Bornholm.
Gjennomsnittlig antall stemmeberettigede per kredsman-
dat er rundt 30 000. 

27 På svensk brukes betegnelsen valgkrets om det som i
denne utredningen kalles «valgdistrikt» (et område som
utgjør en enhet med et felles valgoppgjør). Valgdistrikt bru-
kes om det som vi i Norge kaller «stemmekrets» (adminis-
trativ inndeling for den praktiske gjennomføringen, ikke
eget valgoppgjør). For sammenhengens skyld bruker vi
her valgdistrikt som begrep for det som tilsvarer de norske
valgdistriktene. 

28 Nyland landskap som dekker Helsingfors-området, er delt i
to valgdistrikter (Helsingfors valkrets og Nylands val-
krets).

29 Tall per 31. desember 2014. 
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tene som skal velges, mellom disse. Dette sikrer
at ulike deler av landet får sine «egne» represen-
tanter i parlamentet, og legger til rette for nærhet
mellom velger og representant. Inndelingen i
valgdistrikter har også praktiske og administra-
tive konsekvenser.

Det går et grunnleggende skille mellom valg-
ordninger med enmannskretser og valgordninger
der det er flere representanter fra hvert distrikt. I
systemer med forholdstallsvalg vil det alltid være
mer enn ett mandat i valgdistriktet. Når det gjel-
der flertallsvalg, finnes det imidlertid både eksem-
pler på enmannskretser og flermannskretser. Det
er også noen land med valgsystemer som blander
disse to ordningene og både har enmannskretser
og flermannskretser (såkalte blandede valgord-
ninger, som eksempelvis brukes i Tyskland og Ita-
lia). Valgdistrikter er som oftest geografiske, men
trenger ikke være det. I Kroatia og Slovenia er det
for eksempel egne distrikter som sikrer represen-
tasjon for minoritetsgrupper. Det finnes også
eksempler på land som ikke bruker valgdistrikter,
og der hele landet utgjør ett valgdistrikt, slik som
Israel, Nederland og Slovakia.30

Valgdistrikter varierer langs to akser. Den ene
aksen representerer hvor mange distrikter det er,
og den andre hvor mange mandater som skal vel-
ges fra hvert distrikt. Kombinasjonen av disse to
elementene har viktige konsekvenser for hvordan
valgsystemet fungerer.31 I det følgende diskuteres
ulike hensyn som kan ha betydning for inndelin-
gen i valgdistrikter.

5.2.6.2 Geografisk representasjon og nærhet 
mellom velger og representant

Hovedmotivasjonen bak oppdelingen av landet i
valgdistrikter er ønsket om å sikre representasjon
fra hele landet og legge til rette for større nærhet
mellom velger og representant. Ved å dele inn lan-
det i mange valgdistrikter sikres representasjonen
av ulike deler av landet gjennom selve valgordnin-
gen.

Et sentralt spørsmål er om den inndelingen
som brukes, er egnet, og om den er finmasket nok
til å fange opp relevante hensyn. Både dagens inn-
deling i valgdistrikter og den nye fylkesstrukturen
utgjør relativt store områder, som igjen består av
flere mindre enheter. Hvis hele landet skulle dek-
kes, ville kommunene være en bedre egnet enhet

som valgdistrikter. I land som bruker flertallsvalg
i enmannskretser, finner en gjerne slike (mindre)
inndelinger, noe som også viser at hensynet til
geografisk representasjon blir tillagt stor vekt.

Hvor stort et valgdistrikt er, har også betyd-
ning for nærheten mellom velgerne og represen-
tantene. At velgerne opplever at de har en tilknyt-
ning til de politiske myndighetene, antas å ha stor
betydning for tilliten til hele det politiske
systemet. Forskning finner at jo større valgdistrik-
tene er, jo mindre vektlegger representantene å
representere valgdistriktene relativt til å represen-
tere partiet.32 Tilsvarende er det flere undersøkel-
ser som viser at velgernes kjennskap til kandida-
tene som stiller til valg, øker jo mindre valgdistrik-
tene er. Dette avspeiler seg også i at bruken av
personstemmer ved kommunestyrevalg er høyere
i mindre kommuner enn i større kommuner.

5.2.6.3 Politisk proporsjonalitet

Hvor politisk proporsjonal en valgordning skal
være, er et sentralt spørsmål i utformingen av val-
gordninger. Høy grad av proporsjonalitet inne-
bærer at et parti får omtrent like stor andel av man-
datene som partiets andel av stemmene skulle tilsi.
Hvilken grad av proporsjonalitet som ansees som
rettferdig, eller legitim, varierer fra land til land og
over tid. Tendensen i de fleste demokratiske land
har gått mot stadig mer proporsjonale systemer.
Reformene etter tidligere valglovutvalg i Norge har
alle ledet til mer proporsjonale valgordninger.33

Antall valgdistrikter og antall mandater per valg-
distrikt har betydning for hvor politisk proporsjonal
en valgordning er. Forholdet mellom proporsjonali-
tet og distriktsinndeling er i utgangspunktet enkelt i
systemer med forholdstallsvalg. Jo flere mandater
per valgdistrikt (det vil si jo færre valgdistrikter), jo
mer proporsjonalt system. Her er Nederland og
Israel, som ikke deler opp landet i valgdistrikter, et
ytterpunkt, mens de små valgdistriktene i Spania er
et ytterpunkt på det andre holdet. I tillegg har antall
mandater i seg selv betydning. Dette illustreres ved
at det nederlandske systemet er mer proporsjonalt
enn det israelske ettersom det er flere mandater
som skal velges der.34

30 Sven G. Simonsen, Over sperregrensen: hvordan verdens val-
gordninger gjør stemmer til politisk makt (Oslo: Universi-
tetsforlaget, 2019), s. 46.

31 Rasch, «Betydningen av inndeling i valgdistrikter».

32 John M. Carey og Matthew Soberg Shugart, «Incentives to
Cultivate a Personal Vote: A Rank Ordering of Electoral
Formulas», Electoral Studies 14, nr. 4 (desember 1995):
417–439, https://doi.org/10.1016/0261-3794(94)00035-2.

33 Bjørn Erik Rasch, «Politiske valg, maktspredning og folke-
vilje», i Velkommen til statsvitenskap, red. Raino Malnes
(Oslo: Gyldendal akademisk, 2016), s. 204–218.

34 I Israel er det også en sperregrense på distriktsmandater,
noe Nederland ikke har. 
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Inndeling i valgdistrikter er imidlertid bare én
av faktorene som avgjør hvor politisk proporsjo-
nalt et valgsystem er. I dagens ordning spiller sær-
lig utjevningsmandatene en viktig rolle. I tabell 5.1
er det beregnet hvordan valgresultatet i 2017 ville
blitt med ulike valgdistriktsinndelinger. Dette er
beregnet med oppdatert mandatfordeling (folke-
tall fra andre kvartal 2019 og med vedtatte
endringer i valgdistriktsinndelingen som følger av
fylkes- og kommunegrensejusteringene), og ved
at antall utjevningsmandater følger antallet valg-
distrikter. Utvalget vurderer senere i kapitlet (se
punkt 5.2.8) flere ulike valgdistriktsinndelinger. I
tabellen er det derfor ført opp konsekvensene av
19, 13, 12 og 11 valgdistrikter.35

Tabell 5.1 viser at oppdatert mandatfordeling
alene vil føre til noe bedre proporsjonalitet med 19
valgdistrikter ettersom LSq ved stortingsvalget i
2017 var 3,2. Som det framgår videre av tabellen,
er det ikke slik at sammenhengen mellom valgdis-
triktstørrelse og proporsjonalitet er like klar når
antall utjevningsmandater også varierer. Gallag-
hers disproporsjonalitetsmål er størst (har minst
proporsjonalitet) i en ordning med 13 valgdistrik-
ter og så gradvis lavere med 12, 19 og 11 valgdis-

trikter. Dette handler primært om at Miljøpartiet
de Grønne (MDG) får 1 ekstra mandat i model-
lene med 19 og 11 valgdistrikter, og om at Arbei-
derpartiet mister 1 mandat (og blir mer proporsjo-
nalt representert) med 12 og 11 valgdistrikter.
Når disproporsjonaliteten regnes ut for valg bak-
over i tid, er en inndeling med 19 valgdistrikter
den minst proporsjonale ordningen, og ordnin-
gene blir mer proporsjonale jo færre valgdistrikter
det er.36

Endringen i proporsjonalitet skyldes først og
fremst at de små partiene som ikke kommer over
sperregrensen for utjevningsmandater, vinner.
Ved at MDG får flere direktemandater i ordningen
med 19 valgdistrikter, blir partiet mer proporsjo-
nalt representert, og ordningen blir mer propor-
sjonal. Samtidig vil ikke endringer i valgdistrikts-
grensene påvirke hvorvidt disse partiene kommer
over sperregrensen, og dermed er det begrenset
hvilken effekt valgdistriktsinndelingen vil ha på
proporsjonaliteten sammenliknet med dagens val-
gordning.

35 19 valgdistrikter tilsvarer dagens valgdistriktsinndeling, og
11 tilsvarer dagens fylkesstruktur. Med 12 valgdistrikter er
Viken delt i 2 valgdistrikter, og med 13 er i tillegg Troms og
Finnmark delt i 2 valgdistrikter. 

36 Simuleringer av valget i 2017 gir tilsvarende resultater.
Ordningen med 19 valgdistrikter er særlig sårbar for at par-
tier havner under sperregrensen. Ved 2017-valget kom
både Kristelig Folkeparti og Venstre nær sperregrensen,
og disse partiene får flere direktemandater ordninger med
færre valgdistrikter. Altså gir 11–13 valgdistrikter bedre
representasjon av partiene under sperregrensen.

1 Det er brukt folketall fra andre kvartal 2019. Både folketall og stemmetall er korrigert for vedtatte endringer i kommune- og fyl-
kesstruktur.

2 Her er Viken delt i Øst-Viken og Vest-Viken.
3 Gallaghers disproporsjonalitetsmål.

Tabell 5.1 Valgresultatet 2017 med 19, 13, 12 og 11 valgdistrikter, 1 utjevningsmandat per valgdistrikt.

Oppdatert mandatfordeling og stemmetall1

19 valgdistrikter 13 valgdistrikter 12 valgdistrikter2 11 valgdistrikter

Arbeiderpartiet 50 50 49 49

Høyre 45 45 45 45

Fremskrittspartiet 27 28 28 28

Senterpartiet 18 18 18 18

Sosialistisk Venstreparti 11 11 11 11

Venstre 8 8 8 8

Kristelig Folkeparti 7 7 8 7

Miljøpartiet De Grønne 2 1 1 2

Rødt 1 1 1 1

LSq3 3,1 3,4 3,3 3,0
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Sammenhengen mellom antall mandater per
distrikt og proporsjonalitet er imidlertid avhengig
av andre forhold. Proporsjonaliteten øker med
flere mandater per distrikt, men dette gjelder bare
så lenge partiene og velgerne ikke endrer adferd.
Som det blir diskutert under, kan det forventes at
partiene og velgerne vil tilpasse seg en endring i
valgordningen som gjør det enklere å vinne man-
dater. Dermed vil nye partier vokse fram, og små
partier vil få flere stemmer. Siden disse partiene
ikke nødvendigvis vil klare å vinne direktemanda-
ter og heller ikke vil komme over sperregrensen,
vil dette så kunne lede til et større antall «bortkas-
tede stemmer» og dermed til en reduksjon i pro-
porsjonaliteten. Effekten av å endre antall valgdis-
trikter kan derfor ikke beregnes ut fra et historisk
valgresultat alene.

Rasch omtaler forskning på dette feltet i sitt
notat til utvalget og viser at tidligere reformer har
ledet til høyere proporsjonalitet på kort sikt, men
at det deretter har vært en reduksjon i proporsjo-
naliteten over tid etter hvert som velgere og par-
tier har tilpasset seg endringene.37 Internasjonal
forskning har også pekt på at det i avveiningene
knyttet til distriktsstørrelse kan synes hensikts-
messig med mellomstore valgdistrikter med mel-
lom fire og åtte mandater per distrikt fordi dette
gir en relativt god proporsjonalitet uten for stor
fragmentering.38 Dagens norske valgdistrikter er
dermed allerede noe større enn hva som i denne

forskningen regnes som det mest hensiktsmes-
sige. Denne forskningen tyder på at å ha større
distrikter enn i dag vil stimulere til økt listestilling,
og da gjerne lister som får en viss oppslutning,
men uten å bli representert. Det siste vil i så fall
føre til flere «bortkastede stemmer» og motvirke
økningen i proporsjonalitet som kommer som
konsekvens av at det er lettere å vinne distrikts-
mandater.

5.2.6.4 Representasjonsbredde og antall partier

Som eksemplet med MDG over viser, har størrel-
sen på valgdistriktene også betydning for bredden
av interesser som blir representert. Antallet man-
dater i et distrikt bestemmer hvor stor andel av
velgerne som må stemme på et parti for at partiet
vinner et av mandatene. Dette har på den ene
siden direkte betydning for hvor mange partier
som kan bli representert, ved at det ikke kan
komme inn flere ulike partier enn det er manda-
ter. I Sogn og Fjordane kan det maksimalt komme
inn 3 partier på direktemandater, mens det i Oslo i
prinsippet kan bli representert 18 ulike partier,
selv om dette ikke er realistisk.

På den andre siden har antallet mandater også
betydning for hvor stor oppslutning partiene må
ha for å oppnå et mandat. Dette forholdet er teg-
net opp i figur 5.2 basert på en enkel utregning.39

Her er Oslo og Sogn og Fjordane, henholdsvis det
største (18 direktemandater) og minste (3 direkte-
mandater) valgdistriktet i 2017, tegnet inn. I til-
legg er det lagt til en linje som viser antallet direk-

37  Rasch, «Betydningen av inndeling i valgdistrikter».
38  Carey og Hix, «The Electoral Sweet Spot», s. 395.

Figur 5.2 Effektiv sperregrense.
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temandater (35) Viken ville ha fått med dagens
arealfaktor og innbyggertallet fra andre kvartal
2019. Figuren viser at et parti vil trenge 18,5 pro-
sent av stemmene i Sogn og Fjordane for å bli
valgt inn, men bare 3,9 prosent av stemmene i
Oslo. Om Viken blir ett valgdistrikt, blir denne
effektive sperregrensen på 2,1 prosent.

En endring fra dagens valgdistrikter til valgdis-
trikter inndelt etter ny fylkesstruktur har konse-
kvenser for størrelsen på valgdistriktene. De min-
ste valgdistriktene vil ha flere mandater i en slik
modell. Møre og Romsdal ligger an til å bli det
minste distriktet med sju direktemandater, og
flere av de nye valgdistriktene vil dermed være
mellomstore sammenliknet med den inndelingen
vi har i dag. I andre enden av spekteret havner
altså Viken.

Det nye fylket Viken har i overkant av
1 200 000 innbyggere, noe som vil gi omtrent
35 direktevalgte mandater. Dersom fylket skal
være et valgdistrikt, vil det bli dobbelt så stort
som dagens største valgdistrikt, Oslo.40 Et så stort
valgdistrikt vil føre til at den effektive sperregren-
sen blir vesentlig redusert. Små partier vil der-
med ha lettere for å komme inn fra Viken enn det
er i dag fra Oslo og de andre valgdistriktene. Som
diskutert over viser beregninger at så lenge ingen
endrer stemmen sin, gir denne ordningen relativt
likt resultat som valgordningen med 19 valgdis-
trikter. Dette er likevel et usannsynlig resultat. En
stor mengde forskning viser at både velgere og
partier tilpasser seg endringer i størrelsen på
valgdistrikter.41

Det kan antas at en slik tilpasning skjer på to
måter: gjennom partienes listestilling og hvordan
velgerne stemmer. Interessegrupper som tidli-
gere ikke var store nok til å vinne et mandat, vil se
at dette nå kan være mulig. Nye grupper og par-
tier vil altså se at terskelen for å bli valgt har sun-
ket, og dermed være mer villige til å stille lister og
gjøre en innsats for å bli valgt. Velgerne er også
mer villige til å stemme på partier som har en
sjanse til å bli representert, enn å «kaste bort»
stemmen på partier som er så små at de ikke kom-
mer inn uansett. Det er sannsynlig at en god del

velgere i dag ikke stemmer på førstevalget sitt,
enten fordi de vet at dette ikke kommer til å bli
representert, eller fordi et mulig førstevalg ikke
eksisterer som parti. Når terskelen for å bli valgt
synker, reduseres også velgernes motforestillin-
ger mot å stemme på lister med lav oppslutning,
og flere velgere vil stemme på små partier.

Viken som et valgdistrikt vil altså lede til en
større valgfrihet for velgerne og større represen-
tasjonsbredde (men bare i Viken). Nye småpar-
tier vil lettere vokse fram i valgdistriktet. I land
med lav terskel for å bli representert, slik som
Nederland, er det partier som representerer flere
interesser enn det som er tilfelle i Norge. I Neder-
land er det etter valget i 2017 totalt 13 partier i par-
lamentet (Tweede Kamer). Blant disse er det
både et pensjonistparti (50PLUS) og et dyrevel-
ferdsparti (Partij voor de Dieren). Viken som
ett valgdistrikt vil gi politiske røster som i dag
ikke er representert på Stortinget, mulighet til å
komme fram og formulere politikken på den
nasjonale arenaen. Dette vil bidra til å utvide
demokratiet ved å gi flere politiske retninger et
utløp innenfor parlamentarismen og kan slik fun-
gere som en demokratisk ventil som fanger opp
nye politiske bevegelser. På sikt kan dette også
forenkle prosessen for et parti til å vokse på nasjo-
nalt plan fordi stortingsrepresentanter fra Viken
vil kunne gjøre partiene mer synlige nasjonalt.42

Lave terskler for representasjon i Viken kan der-
med gjøre det norske partisystemet mer dyna-
misk og mer i stand til å plukke opp nye strømnin-
ger i samfunnet. En utfordring med framveksten
av nye partier er at det reduserer styringsevnen til
Stortinget. Det blir flere partier å danne koalisjo-
ner mellom, og de nye partiene vil sannsynligvis
være relativt små. Selv om dette ikke nødvendig-
vis påvirker mulighetene til å bygge koalisjoner,
er det en sannsynlig konsekvens.43 Som nevnt
over er det også trolig at dette vil motvirke noe av
økningen i proporsjonalitet fordi flere av disse nye
partiene ikke vil bli representert.

Siden Viken blir så stor, vil også effekten av
styringstillegget bli redusert. Ordningen med et
forhøyet første delingstall gjør at det er vanskeli-
gere for et parti å ta sitt første mandat enn de
påfølgende mandatene. Dermed får de partiene
som får mer enn ett mandat (de største partiene),

39 En enkel formel for dette er effektiv sperregrense = 75/
(1+antall mandater). Se Arend Lijphart, «The Difficult Sci-
ence of Electoral Systems: A Commentary on the Critique
by Alberto Penadés», Electoral Studies 16, nr. 1 (mars
1997): 74, https://doi.org/10.1016/S0261-3794(96)00058-3.

40 Vestland valgdistrikt ville også blitt på størrelse med Oslo
med litt færre innbyggere, men 20 mandater totalt. Dette
betyr en effektiv sperregrense på 3,8 prosent.

41 Rasch, «Betydningen av inndeling i valgdistrikter», s. 8–9,
og Singer og Gershman, «Do Changes in District Magni-
tude Affect Electoral Fragmentation?».

42 Samtidig viser forskning at partier som vokser fram i store
valgdistrikter, ofte har problemer med å vinne mandater i
små valgdistrikter. Joan Barceló og Taishi Muraoka, «The
Effect of Variance in District Magnitude on Party System
Inflation», Electoral Studies 54 (2018): 54, https://doi.org/
10.1016/j.electstud.2018.04.016.

43 Rasch, «Betydningen av inndeling i valgdistrikter».
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mandater på bekostning av de minste partiene.
Det forhøyede første delingstallet vil ha mindre
betydning i et samlet Viken enn i dagens valgdis-
trikter. Flere partier vil i Viken få nok stemmer til
å få minst ett direktemandat. Altså, det vil være
mindre å tjene på å være et stort parti i Viken enn
i valgdistrikter der det er færre mandater og høy-
ere terskel for å bli representert.

Et sentralt trekk ved den norske valgordnin-
gen er at partiene beholder den overrepresenta-
sjonen de oppnår på distriktsnivå. Partier som får
flere mandater fra distriktene enn de skulle hatt
om Norge var ett valgdistrikt, beholder disse ved
utregningen av utjevningsmandater. I motsetning
til i Sverige utjevner utjevningsmandater bare i til-
feller der partier har fått for få mandater, og ikke i
tilfeller der partier har fått for mange mandater.
Følgelig beholder partiene som får et styringstil-
legg, dette tillegget i den endelige kandidatkårin-
gen.

5.2.6.5 Likhet i hvordan valgordningen fungerer

Antall mandater som skal velges i et valgdistrikt,
har betydning for hvor stor andel av stemmene et
parti må ha for å kunne bli valgt inn. Som vist over
skal det en større andel av stemmene til for å bli
valgt fra små valgdistrikter.

Det er stor forskjell mellom valgdistriktene, og
det betyr at partienes muligheter ikke er like i de
forskjellige valgdistriktene. Eksempelvis fikk
Høyre ved 2017-valget 14,4 prosent av stemmene i
Finnmark uten at dette var tilstrekkelig til at de
fikk et distriktsmandat. Ved samme valg fikk Ven-
stre et distriktsmandat i Hordaland etter å ha opp-
nådd 4,4 prosent av stemmene.

Hvor mange mandater det er i et valgdistrikt,
betyr også noe for velgernes valgmuligheter. Der-
som partiet velgeren ønsker å stemme på, ikke
har noen reell mulighet til å oppnå et distrikts-
mandat, kan det oppleves som å kaste bort stem-
men sin, under den forutsetning at velgeren ikke
også tenker at stemmen har betydning for mulig-
heten til å oppnå utjevningsmandat. Det kan føre
til at velgeren ikke stemmer eller stemmer tak-
tisk.

At valgdistriktene er noenlunde like når det
gjelder antall innbyggere, fører til at det blir likere
vilkår, og til at valgordningen fungerer likere i alle
deler av landet. Det er imidlertid ikke lett å få til,
all den tid befolkningen er fordelt ujevnt utover
landet og en også ønsker å ivareta den geo-
grafiske dimensjonen. I dag er det store forskjel-

ler i de effektive sperregrensene mellom norske
valgdistrikter.

I noen nordiske land, som Island og Danmark,
er det noenlunde samme antall mandater i alle
valgdistriktene, mens det i Sverige er stor for-
skjell. De minste valgdistriktene der har
4 mandater, mens det største har 38.44 Sverige har
både en nasjonal sperregrense for distriktsmanda-
ter og en utjevningsordning som sørger for at
ingen partier får flere distriktsmandater, enn det
de ville hatt dersom stemmene ble fordelt nasjo-
nalt. Derfor har ulik størrelse på valgdistriktene
mindre betydning i Sverige.45

5.2.6.6 Praktiske og administrative konsekvenser

Valgdistriktsinndelingen har også praktiske kon-
sekvenser for gjennomføringen av valget. Det er
kommunene som har ansvaret for gjennomførin-
gen av valget, og det er kommunetilhørighet som
avgjør hvor en velger skal manntallsføres, og hvor
vedkommende har stemmerett. Dette har betyd-
ning for hvor en valgdistriktsgrense kan gå. En
valgdistriktsinndeling som krysser kommune-
grenser, vil gjøre valggjennomføringen svært
komplisert og vil medføre et behov for å endre det
lokale ansvaret for valggjennomføringen og regler
for mandatfordeling.

Også fylkene har flere oppgaver ved stortings-
valg. Fylkesvalgstyret, som velges av fylkestinget,
har følgende oppgaver ved stortingsvalg:
– behandle og godkjenne listeforslag
– sørge for produksjon og distribusjon av stem-

mesedler i fylket
– telle opp stemmesedler, inkludert registrere og

rapportere rettinger på stemmesedlene gjort
av velgerne

– fordele distriktsmandatene på listene og kandi-
datene

– kontrollere og protokollere stortingsvalget,
både valggjennomføring og valgoppgjøret

Kontrollen foregår ved at fylkesvalgstyret får til-
sendt materiell fra alle valgstyrene i fylket. Fylkes-
valgstyret skal blant annet sjekke om valgstyret i
kommunen har foretatt korrekt godkjenning og
forkasting av stemmegivninger og stemmesedler,
og det skal rette eventuelle feil.

44 I tillegg har Gotland kun to mandater, men der er det tatt
særlige geografiske hensyn.

45 For partier som ikke kommer over den nasjonale sperre-
grensen på 4 prosent, er den distriktsvise sperregrensen i
Sverige relativt høy på 12 prosent. Uten en slik sperre-
grense ville det største distriktet ellers hatt en effektiv sper-
regrense på 1,9 prosent.
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5.2.7 Nærmere om konsekvenser av ny 
fylkesinndeling

Utvalget har behandlet den nye fylkesinndelingen
spesielt. På den ene siden mener utvalget at det er
positivt at det blir færre veldig små valgdistrikter.
Dersom den nye fylkesinndelingen også blir valg-
distriktene, vil ingen valgdistrikter ha færre enn
åtte mandater, og de nye valgdistriktene blir der-
med likere i størrelse. På den andre siden blir
Viken et svært stort valgdistrikt som vil få mange
flere mandater enn det de største valgdistriktene
har i dag. Utvalget har vurdert hvorvidt Viken
fylke kan fungere som ett valgdistrikt. I tillegg er
det mulig å problematisere Finnmarks status.
Området har lenge vært overrepresentert på Stor-
tinget av ulike årsaker, og det er både hensyn som
taler for at valgdistriktet slås sammen med Troms
valgdistrikt, og hensyn som taler for at Finnmark
bør bevares som eget valgdistrikt.

Finnmark

Utvalget ser at det er flere grunner til å diskutere
Finnmark særskilt. Finnmark har historisk sett
vært overrepresentert på Stortinget, og det synes
å være enighet – også langt tilbake i tid – om at
det er behov for å sikre området representasjon.
Utvalget viser til drøftingen om distriktshensyn i
punkt 5.4. Samlet sett mener utvalget at Finnmark
har et særskilt behov for representasjon, men er
delt i hvordan dette best kan sikres.

I debatten om hvorvidt Troms og Finnmark
skal være ett valgdistrikt, er det flere som har tatt
opp muligheten for at det ikke blir noen represen-
tanter fra Finnmark på Stortinget. Utvalget mener
at partiene har et stort ansvar for å sikre at både
kandidater fra Troms og Finnmark nomineres på
listene.

Finnmark er et stort område målt i areal, sam-
tidig har det bare om lag 76 000 innbyggere. Det
medfører, dersom det kun tas hensyn til innbyg-
gertall, at Finnmark vil få svært få mandater og
ville i dag ha blitt underrepresentert (se punkt
5.4). Et viktig spørsmål for utvalget har vært om
Finnmarks særegne behov best ivaretas i et sam-
menslått og større valgdistrikt med Troms (med
flere mandater), eller om det gjøres best ved å for-
bli et eget, men mindre valgdistrikt.

Viken

Utvalget har også vurdert om Viken som valgdis-
trikt blir for stort. Den effektive sperregrensen i
Viken blir lavere enn i dag, og dette har betydning

for terskelen for å bli representert. I tillegg blir
«Viken-benken» på Stortinget svært stor. Utvalget
har derfor vurdert om Viken fylke bør deles i to
valgdistrikter dersom distriktsinndelingen skal ta
utgangspunkt i de nye fylkene. En slik deling vil
gjøre at de to valgdistriktene får en størrelse som
er mer sammenliknbar med de øvrige valgdistrik-
tene. Den nye effektive sperregrensen i det stør-
ste av de to distriktene, Øst-Viken, blir 3,3 pro-
sent.46 Selv om dette er lavere enn det den effek-
tive sperregrensen i Oslo er i dag (3,9 prosent), er
det fortsatt mye høyere enn det den ville vært for
Viken alene (2,1 prosent). Dersom Viken deles i
flere valgdistrikter, vil konkurransen om manda-
tene i disse valgdistriktene være likere konkur-
ransen i de andre valgdistriktene.

I dag sitter stortingsrepresentantene etter
valgdistriktene. Om Viken skulle bli ett valgdis-
trikt, vil det få en betydelig posisjon på Stortinget.
Utvalget mener at en deling av fylket i to valgdis-
trikter vil kunne hindre at Viken får en for stor
vekt i voteringer i stortingssalen.

En innvendig mot denne delingen er knyttet til
identitet og til ønsket om at folk skal føle en tilhø-
righet med valgdistriktet sitt. Gjennom å dele
Viken i to på den foreslåtte måten skapes det to
nye enheter som ikke nødvendigvis korresponde-
rer med folks identitet. Utvalget har derfor vur-
dert å dele Viken i tre valgdistrikter i tråd med tid-
ligere fylkesstruktur. Men denne strukturen vil
heller ikke lenger være relevant og vil kun bli opp-
rettholdt gjennom valgordningen. Ved å bruke
Viken-navnet i navnet på de nye valgdistriktene
blir det også tydelig at det er snakk om deler av
dette fylket heller enn de gamle fylkene. Det kan
argumenteres for at et pragmatisk skille av Viken
er mer nøytralt i forhold til regionreformen.

Lunner og Jevnaker kommuner har endret fyl-
kestilhørighet fra Oppland til Viken. En konse-
kvens av vedtaket er at Viken fylke nå blir sam-
menhengende rundt Oslo. Stortinget har vedtatt
at dersom tidligere fylkesinndeling skal brukes
ved valggjennomføring, skal Lunner tilhøre Akers-
hus og Jevnaker tilhøre Buskerud. I tråd med
dette vil Viken deles slik at Lunner tilhører Øst-
Viken og Jevnaker tilhører Vest-Viken. Dette er
illustrert i figur 5.3.

46 Tallene her er basert på en mandatfordeling med arealfak-
tor. Om det bare brukes innbyggertall eller brukes en
beregningsmåte der alle valgdistriktene får et utjevnings-
mandat uavhengig av innbyggertall, blir tallene henholds-
vis 3,0 og 3,1 prosent for Øst-Viken valgdistrikt. Tilsva-
rende tall for et valgdistrikt som omfatter hele Viken fylke
er 1,9 og 2 prosent.
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5.2.8 Utvalgets vurdering

5.2.8.1 Prinsipielle betraktninger

Utvalget har tatt utgangspunkt i at dagens valg-
ordning har høy legitimitet og fungerer godt. Der-
med er det ikke grunnlag for å gjøre omfattende
endringer i valgordningen. Utvalget er opptatt av å
finne en ordning som kan vare i lang tid, og som
det kan være bred politisk enighet om. Utvalget

mener også det er viktig å legge til rette for en inn-
deling i valgdistrikter som har legitimitet i befolk-
ningen, og som oppfattes som rimelig.

Når det gjelder de praktiske sidene av valg-
gjennomføringen, ser ikke utvalget bort fra at
ett fylke kan ha ansvaret for to eller flere valgdis-
trikter, så lenge dette gjøres på en ryddig måte og
valgoppgjørene holdes adskilt.

Figur 5.3 Kart over kommunene i Viken og forslag til inndeling i to valgdistrikter.
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Utvalget mener imidlertid at ett valgdistrikt
ikke bør omfatte flere fylker, da det vil være pro-
blematisk å dele ansvaret for et valgdistrikt mel-
lom flere fylkesvalgstyrer. Av hensyn til kommu-
nenes ansvar for stemmingen mener utvalget at
en forutsetning må være at en kommune ikke skal
splittes i ulike valgdistrikter. Et slikt premiss
synes også å ligge til grunn i de andre nordiske
landene.

Utvalget har vurdert å lage en helt ny innde-
ling i valgdistrikter. En inndeling som ikke base-
rer seg på hverken nye eller gamle fylkesgrenser,
vil kunne innrettes utelukkende for å oppnå
ønskede effekter i valgordningen. I tillegg vil det
kunne være lettere å videreføre en slik inndeling
dersom fylkesstrukturen endres på nytt, eller der-
som fylkeskommunene avvikles. En mulighet vil
kunne være å sikre at alle deler av landet blir
representert, gjennom å dele opp landet i flere
valgdistrikter enn 19. En slik inndeling kan enten
baseres utelukkende på størrelse for å få likest
mulige valgdistrikter eller på områder som deler
identitet og tilhørighet. Mange små valgdistrikter
med få mandater hver vil føre til høye effektive
sperregrenser, men vil sikre god geografisk
representasjon og nærhet mellom velger og repre-
sentant. En annen mulighet er å lage en valgord-
ning med lav terskel for representasjon gjennom å
dele opp landet i færre valgdistrikter. Dersom
dette er det viktigste kriteriet, kan valgdistriktene
deles inn slik at de blir så like i størrelse som
mulig. Det vil imidlertid fortsatt være en viss for-
skjell i størrelse på grunn av geografi.

Utvalget mener at det er viktig å ta utgangs-
punkt i at dagens valgordning er velfungerende,
og utvalget ønsker derfor ikke å foreslå store
endringer. Utvalget går følgelig ikke inn for å
tegne opp helt nye valgdistrikter løsrevet fra
dagens valgdistrikter eller de nye fylkesgrensene.

Utvalget har vurdert flere mulige inndelinger
basert på den tidligere eller nye fylkesinndelingen
og er delt i sitt syn på hvilken inndeling som er
mest hensiktsmessig. En del av utvalget mener
dagens ordning med 19 valgdistrikter bør bestå
slik den er i dag. En annen del av utvalget mener
at endringen av den administrative inndelingen i
fylker bør få konsekvenser for inndelingen i valg-
distrikter, men er delt i synspunktet på hvordan
dette best kan gjøres. I det følgende redegjøres
det først for flertallets standpunkt og så mindretal-
lets standpunkt. Deretter har hele utvalget vur-
dert hvordan valgdistriktene bør se ut om
utgangspunktet er de nye fylkene.

Om dagens valgdistrikter beholdes, mener
utvalget at det ikke er hensiktsmessig å slå

sammen enkelte valgdistrikter. Utvalget mener
det er vanskelig å finne gode prinsipper for slike
sammenslåinger og at det kan lede til et press for
sammenslåinger av flere valgdistrikter på sikt.
Dette er problematisk fordi det kan lede til en lite
stabil valgordning.

5.2.8.2 Flertallets standpunkt – videreføring av 
eksisterende valgdistrikter

Flertallet i utvalget (Anundsen, Christensen, Giert-
sen, Grimsrud, Hagen, Nygreen, Røhnebæk, Stok-
stad, Tørresdal og Aarnes) mener dagens valgdis-
triktsinndeling med 19 valgdistrikter bør viderefø-
res. Dagens inndeling, som har vært brukt siden
1952, fungerer etter disse medlemmenes vurde-
ring på en god måte, og at det derfor er liten
grunn til å endre den. Denne inndelingen sikrer
representasjon fra en stor del av landet og vil i
større grad enn en inndeling som følger de nye
fylkene, sikre spredt geografisk representasjon.
Flere og mindre valgdistrikter vil også i større
grad legge til rette for nærhet mellom velger og
representant enn det større valgdistrikter vil
gjøre. Etter flertallets vurdering er dette et viktig
hensyn å ivareta.

Større valgdistrikter kan gi større avstand mel-
lom velgere og representanter. Dette kan, særlig
dersom det sammenfaller med at deler av et fylke
ikke blir representert, føre til at enkelte velgere
ikke opplever at de blir hørt og representert på
samme måte som før. Flertallet i utvalget mener
hensynet til nærhet mellom velger og represen-
tant, og det å sikre at flest mulig områder blir
representert, taler for å beholde dagens inndeling
i 19 valgdistrikter. Ved å bruke eksisterende dis-
triktsinndeling vil noen av de nye fylkene bestå av
flere valgdistrikter. Løsningen vil dermed bryte
med dagens praksis der hvert fylke er et valgdis-
trikt. Utvalgets flertall mener at inndelingen i valg-
distrikter handler om flere hensyn enn fylkesgren-
ser, og det er ikke gitt at den nye fylkesinndelin-
gen også vil være den mest hensiktsmessige valg-
distriktsinndelingen.

Utvalgets flertall viser til at det forrige valglov-
utvalget også behandlet spørsmål om sammen-
heng mellom valgdistrikter og administrative
enheter, og at det da uttalte at «[e]tter utvalgets
mening er det således fullt mulig å ha en annen
inndeling av valgkretsene, enn de administrative
enheter og regioner».47 Praktiske og administra-
tive forhold knyttet til organisering av valget og
partienes lokale organisering vil kunne løses uav-

47 NOU 2001: 3 s. 79.
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hengig av om inndelingen i valgdistrikter følger
administrative inndelinger eller ikke. Utvalgets
flertall viser også til at det i hverken Danmark
eller Sverige er fullstendig samsvar mellom admi-
nistrativ inndeling og valgdistrikter.

5.2.8.3 Mindretallets standpunkt – valgdistrikter 
basert på ny fylkesinndeling

Mindretallet i utvalget (Hoff, Holmøyvik, Holmås,
Høgestøl, Storberget, Strømmen, Aardal og Aatlo)
mener prinsipielt at valgdistriktsinndelingen bør
ta utgangspunkt i fylkesinndelingen. At valgdis-
triktene følger den administrative inndelingen,
har vært regelen siden 1952 (og for landdistrikter
siden før dette). Denne delen av utvalget vektleg-
ger at det er tradisjon for at fylkene utgjør valgdis-
triktene, noe som sist fikk konsekvenser da Hor-
daland og Bergen ble slått sammen til et fylke i
1972. Et samsvar mellom valgdistrikter og fylkes-
grenser vil kunne bidra til identitetsbygging i de
nye fylkene. Etter disse medlemmenes vurdering
taler dette for å redusere antallet valgdistrikter
som følge av ny fylkesstruktur.

Å følge den nye fylkesstrukturen kan bidra til
bedre koordinering av politikken og synliggjøre
fylkenes interesser. I tillegg vil det være lettere for
velgerne å orientere seg og se hvem som har
ansvaret for nominasjonsprosessene. Det vil også
være enklere for de politiske partiene, som alle-
rede har organisert sine fylkeslag etter ny fylkes-
inndeling. Samtidig mener også utvalgets mindre-
tall at partiene vil være i stand til å tilpasse seg
andre strukturer, og har derfor ikke lagt avgjø-
rende vekt på dette.

En reduksjon i antallet valgdistrikter har
betydning for den geografiske representasjonen
ettersom færre deler av landet er sikret represen-
tasjon gjennom valgordningen. Dette ble også tatt
opp av det forrige valglovutvalget, som pekte på at
en reduksjon i valgdistrikter ville ha stor betyd-
ning for den geografiske representasjonen.
Mindretallet i utvalget mener imidlertid at dette
er noe partiene vil ivareta gjennom nominasjons-
prosessene, og viser til at partiene allerede i dag
er opptatt av å ha bred geografisk representasjon
på listene. Siden de sammenslåtte valgdistriktene
blir større, vil det også være flere partier som får
inn mer enn én representant, og dette gjør at det
kan bli enklere for fylkespartiene å sikre repre-
sentasjon av flere ulike grupper innenfor distrik-
tet.

Seks utvalgsmedlemmer (Hoff, Holmås, Høge-
støl, Strømmen, Aardal og Aatlo) mener en reduk-
sjon i antallet valgdistrikter vil bidra til å øke pro-

porsjonaliteten ved valget. Medlemmene er imid-
lertid ikke enige om hvor mange valgdistrikter
det bør være. Holmås og Høgestøl vil ha elleve,
Holmøyvik, Storberget og Aatlo vil ha tolv ved å
dele Viken, Strømmen vil ha tolv ved å dele Troms
og Finnmark, og Hoff og Aardal mener at både
Viken og Troms og Finnmark bør deles. Ettersom
den effektive sperregrensen i det enkelte distrikt
reduseres, vil det bli lettere for partiene og listene
å få valgt representanter. Dette vil øke representa-
sjonen av partiene som har en oppslutning under
sperregrensen. Flere direktemandater i hvert dis-
trikt vil gjøre at flere partier blir representert med
et direktemandat framfor å bli representert med
et utjevningsmandat. Dette vil føre til at flere topp-
kandidater fra denne gruppen partier blir valgt,
noe som vil kunne gi en mulighet for flere partier
til å få representanter som representerer valgdis-
triktet over lengre tid.

5.2.8.4 Utvalgets vurdering av Viken og Finnmark

Uavhengig av medlemmenes primærstandpunk-
ter har hele utvalget hatt en diskusjon om konse-
kvensen av valgdistriktsinndelingen for Viken og
Troms og Finnmark. At det gjøres egne vurderin-
ger av disse to områdene, skyldes for det første at
Viken utgjør noe helt nytt i norsk sammenheng
når det gjelder distriktsstørrelse og antall manda-
ter. Finnmark har for det andre et stort areal og få
innbyggere og har stått i en særstilling tidligere i
valgdistriktsinndelingen.

Flertallet i utvalget (Christensen, Grimsrud,
Hagen, Hoff, Holmøyvik, Nygreen, Røhnebæk, Stok-
stad, Storberget, Aardal, Aarnes og Aatlo) mener at
Viken fylke vil være for stort til å utgjøre et eget
valgdistrikt, og går inn for at fylket deles i flere
valgdistrikter. Dette vil hindre at valgdistriktet blir
mye større enn de andre valgdistriktene. En slik
inndeling vil bidra til å få en valgordning som fun-
gerer mest mulig likt i hele landet. Av hensyn til
identitetsbyggingen i det nye fylket mener disse
medlemmene at det er mindre problematisk å
dele Viken i to valgdistrikter enn det er å beholde
dagens valgdistrikter, de gamle fylkene. Flertallet
peker også på at det er flere statlige regionstruk-
turer som skiller mellom øst og vest for Oslofjor-
den, og det finnes få eksempler på statlige region-
strukturer som dekker hele Viken. Flertallet i
utvalget mener den mest nærliggende måten å
dele Viken i to valgdistrikter på, er å trekke skillet
øst og vest for Oslo. Det vil si at de tidligere fyl-
kene Østfold og Akershus, med unntak av kom-
munene Asker og Bærum, tilhører Øst-Viken, og
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at det tidligere fylket Buskerud, samt kommu-
nene Asker og Bærum, tilhører Vest-Viken.

Mindretallet i utvalget (Anundsen, Giertsen,
Holmås, Høgestøl, Strømmen og Tørresdal) mener
at Viken fylke bør utgjøre ett valgdistrikt. Medlem-
mene Holmås, Høgestøl og Strømmen mener at
valgdistriktsgrensene bør følge fylkesgrensene,
og at det er naturlig at endringer i fylkesinndelin-
gen også fører til nye valgdistrikter. Disse med-
lemmene mener det er en fordel at terskelen for å
bli representert på Stortinget senkes, og ønsker
seg en valgordning som gir mest mulig proporsjo-
nalitet og gjør det enklest mulig å bli representert.

Medlemmene Anundsen og Giertsen mener at
dersom valgdistriktene skal baseres på de nye fyl-
kene, så bør det prinsipielt være den faktiske fyl-
kesinndelingen som følges. Disse medlemmene
peker også på at et samlet valgdistrikt for Viken
vil ha positive konsekvenser for identitetsbygging
i det nye fylket. Ved å innføre en sperregrense på
distriktsmandater vil ikke terskelen for represen-
tasjon nødvendigvis bli senket. Disse medlem-
mene mener det er bedre å innføre en slik sperre-
grense enn å dele fylket i to valgdistrikter.

Utvalget er også delt når det gjelder Troms og
Finnmark. Flertallet i utvalget (Christensen,
Grimsrud, Hagen, Hoff, Nygreen, Røhnebæk, Stok-
stad, Strømmen, Tørresdal, Aardal og Aarnes)
mener at Finnmark ivaretas best gjennom å opp-
rettholde dette området som et eget valgdistrikt.
Disse medlemmene peker på at dette garanterer
at det kommer inn representanter fra Finnmark.

Mindretallet (Anundsen, Giertsen, Holmøyvik,
Høgestøl, Storberget og Aatlo) mener at å ha et fel-
les valgdistrikt for Troms og Finnmark vil kunne
ivareta Finnmarks særegne behov for representa-
sjon på en god måte. Disse medlemmene mener
også det er lite hensiktsmessig med en spesialord-
ning for Finnmark. Ved at flere representanter vil
være valgt inn fra det samlede valgdistriktet, vil
områdets behov kunne få større gjennomslag i
Stortinget. Disse medlemmene legger vekt på at
partiene kan sikre at Finnmark blir representert.

Utvalgsmedlem Holmås mener at Troms og
Finnmark bør være ett valgdistrikt så lenge
Troms og Finnmark er ett fylke.

5.3 Teknisk fordeling av mandater 
mellom valgdistriktene

I dette avsnittet diskuteres en rekke spørsmål
knyttet til hvor mange representanter som skal
velges fra hvert valgdistrikt. Først diskuterer

utvalget befolkningsgrunnlaget for fordelingen,
om det er antall innbyggere, antall stemmeberetti-
gede eller antall statsborgere som bør være
grunnlaget. Deretter diskuteres det om det bør
være en dynamikk i mandatfordelingen som i dag,
og hvor ofte nye fordelinger skal gjennomføres.
Geografiske hensyn (distriktshensyn) i fordelin-
gen av mandater diskuteres i punkt 5.4.

5.3.1 Grunnlagsdata

5.3.1.1 Gjeldende rett

Hvordan mandatene fordeles mellom de ulike
valgdistriktene, er regulert i Grunnloven § 57.
Bestemmelsens femte ledd slår fast at antall man-
dater hvert valgdistrikt skal ha, bestemmes på
grunnlag av en «beregning av forholdet mellom
hvert distrikts antall innbyggere samt areal, og
hele rikets antall innbyggere samt dets areal».

Nærmere bestemmelser om fordeling av man-
datene mellom valgdistriktene fastsettes i valglo-
ven. Valgloven § 11-3 slår fast at det er «antallet
innbyggere i valgdistriktet ved nest siste årsskifte
før det aktuelle stortingsvalget», som skal legges
til grunn.

5.3.1.2 Internasjonalt

Lik stemmeinnflytelse («equal voting power») er
et grunnleggende prinsipp og følger blant annet
av Veneziakommisjonens «Code of Good Practice
in Electoral Matters». For å sikre overholdelse av
dette er mandatfordelingen mellom valgdistrik-
tene av sentral betydning. Veneziakommisjonen
trekker fram fire mulige grunnlag for å fordele
mandater på distrikter: antall innbyggere, antall
statsborgere, antall registrerte velgere/stemme-
berettigede eller antall personer som faktisk stem-
mer. Det er også mulig å bruke en kombinasjon av
disse kriteriene. Ifølge Veneziakommisjonen er
det mest utbredt å bruke antall innbyggere, mens
det er få land som bruker antall statsborgere.48

I Danmark brukes en kombinasjon av antall
innbyggere og antall stemmeberettigede, mens
det i Sverige og Island er antall stemmeberetti-
gede som legges til grunn. I Finland er det antall
statsborgere som er avgjørende.

48 Veneziakommisjonen, «Report on Constituency Delinea-
tion and Seat Allocation». Når det gjelder å bruke antall vel-
gere som deltok i forrige valg, er det ikke eksempler på
land som bruker dette kriteriet.
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5.3.1.3 Mulige grunnlag for beregning

Innbyggere

Det følger av Grunnloven at grunnlaget for man-
datfordelingen er «hvert distrikts antall innbyg-
gere». Det ble i NOU 2001: 3 Velgere, valgordning,
valgte ikke gitt noen nærmere diskusjon om bru-
ken av «innbyggere» eller gitt noen nærmere defi-
nisjon av hva som skal inngå i «innbyggere».
Departementet som har foretatt beregningene,
har hentet data om antall innbyggere per fylke fra
Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB henter data fra det sentrale folkeregiste-
ret, og det er dermed folkeregistrerings-lovgivnin-
gen som avgjør hvem som inngår i det norske fol-
ketallet, og hvor i landet de skal stå som bosatt.
Hovedregelen om hvem som skal registreres som
bosatt i Norge, følger av folkeregisterloven § 4-1,
som lyder: «en person som oppholder seg lovlig i
en norsk kommune i minst seks måneder,
registreres som bosatt i Norge».

Når det gjelder innflytning til landet, skal per-
soner registreres når de har fått lovlig opphold i
norsk kommune og har til hensikt å bli i kommu-
nen i minst seks måneder. Personer som trenger
oppholdstillatelse, kan ikke registreres som
bosatt før det er innvilget oppholdstillatelse på
minimum seks måneder.49 Personer som endrer
bosted innen en norsk kommune eller mellom
norske kommuner, plikter å melde dette til skatte-
kontoret innen åtte dager, jf. folkeregisterloven
§ 6-1. Det er gjort unntak fra regelen om at en skal
være registrert i den kommunen en er bosatt i, for
studenter. Unntaket gjelder dem som oppholder
seg i en kommune for å få undervisning utover
tiårig grunnskole. Sivilarbeidere og vernepliktige
under førstegangstjeneste registreres som bosatt i
den kommunen vedkommende var bosatt i da tje-
nesten ble påbegynt.

SSB kommer med oppdaterte data om folketall
per 1. januar hvert år, dataene kommer normalt i
slutten av februar.

Stemmeberettigede

Antall stemmeberettigede kan også være grunn-
lag for fordelingen av mandater. Det avgjørende

da vil være fra hvilket valg disse dataene skal hen-
tes. Det genereres et manntall før hvert valg på
bakgrunn av opplysninger i folkeregisteret. Det
foreløpige manntallet som stilles til valgmyndighe-
tenes disposisjon 2. januar i valgåret, er det første
manntallsuttrekket som gjøres. Dersom fordeling
av mandater skal skje før dette, må enten manntal-
let fra forrige valg benyttes, eller det må lages et
eget manntallsuttrekk til dette formålet basert på
hvem som vil ha stemmerett ved neste stortings-
valg. Det vil skje enkelte endringer i dette mann-
tallet fram mot valget, eksempelvis på grunn av
dødsfall, flytting mellom valgdistrikter og uten-
landske statsborgere som oppfyller krav til stem-
merett.

Statsborgere

SSB har også ansvaret for å lage statistikk etter
statsborgerskap. Dette lages bare en gang i året,
men SSB opplyser at det kan vurderes å lage den
oftere, og at så lenge skillet kun utgjøres av kate-
goriene norsk og utenlandsk, vil ikke det bli altfor
krevende. SSB opplyser at det til enhver tid kan
være noen som står med feil statsborgerskap i fol-
keregisteret, men at rettinger skjer fortløpende.
De fleste endringene gjelder antakeligvis små
barn.

5.3.1.4 Betydningen av valg av grunnlagsdata

Hvorvidt det er innbyggere, stemmeberettigede
eller statsborgere som bør legges til grunn i man-
datfordelingen, er ikke drøftet eksplisitt i hverken
innstillingen til det forrige valglovutvalget eller i
proposisjonen som fulgte opp innstillingen.

Det har vært diskutert å endre beregnings-
grunnlaget flere ganger, senest gjennom et grunn-
lovsforslag fremmet av representanter fra Frem-
skrittspartiet og Senterpartiet:50

Etter Grunnlova kan berre norske borgarar
verta valde som stortingsrepresentantar, og
berre norske borgarar kan røysta ved stor-
tingsval. Men ved utrekninga av mandatforde-
linga til Stortinget blir derimot òg utanlandske
borgarar registrerte som busette i Noreg tekne
med i utrekningsgrunnlaget. Talet på utanland-
ske borgarar og fordelinga av dei mellom val-
distrikta påverkar slik mandatfordelinga mel-

49 Det gjelder særlige regler for hvorvidt/når norske sjøfolk,
personer på Svalbard mv., norske diplomater og militære
samt utenlandske diplomater og NATO-personell skal reg-
nes som bosatt i Norge. Som hovedregel skal hverken
utenlandske diplomater som er utsendt til Norge, eller
utenlandske statsborgere som tjenestegjør i NATO i
Norge, registreres som bosatt i Norge. Skattedirektoratet,
Håndbok i folkeregistrering, versjon 2.1, 2018.

50 Dokument 12:38 (2015–2016) Grunnlovsframlegg frå Per
Olaf Lundteigen og Helge Thorheim om endring i § 57
femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med
ved mandatfordelinga til Stortinget). Se også Innst. 128 S
(2019–2020).
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lom distrikta. Forslagsstillarane meiner det er
prinsipielt galt at personar utan røysterett ved
stortingsval påverkar mandatfordelinga mel-
lom valdistrikta berre ved å vera busette i
Noreg. Forslagsstillarane meiner dette er ein
demokratisk uheldig inkonsekvens i Grunn-
lova som bør rettast opp uavhengig av synet på
kva følgjer opprettinga vil ha for mandatforde-
linga.

Forslagsstillarane meiner utreknings-
grunnlaget for mandatfordelinga til Stortinget
må vera den same gruppa som har røysterett
ved stortingsval.

Forslaget går ut på at mandatberegningen skal
gjøres ut fra antall norske borgere. Imidlertid
pekes det også på i argumentene til forslaget at
ønsket er et samsvar mellom hvem som har stem-
merett, og hvem som skal telle med i fordelingen

av mandater. Forslaget ble behandlet i Stortinget i
januar 2020 og ble ikke vedtatt.

Innbyggertall, antall stemmeberettigede og
antall statsborgere fordeler seg ikke likt. Dermed
får valg av beregningsgrunnlag betydning for for-
delingen av mandater og kan brukes for å oppnå
en bestemt vektlegging av ulike distrikter. Effek-
ten av dette er imidlertid begrenset. Effektene for
19 valgdistrikter illustreres i tabell 5.2, som er jus-
tert for å ta høyde for grensejusteringene som er
vedtatt i forbindelse med kommune- og regionre-
formen. Merk at det i denne utregningen ikke er
regnet inn noen arealfaktor.

Tabell 5.2 viser at i en struktur med 19 valgdis-
trikter har valg av antall innbyggere, stemmebe-
rettigede eller statsborgere begrenset betydning.
Østfold, Hedmark og Troms får ett mandat mer
dersom stemmeberettigede brukes som grunn-
lag, og Rogaland, Akershus og Oslo får ett mandat

Tabell 5.2 Struktur med 19 valgdistrikter – mandatfordeling, beregnet uten arealfaktor.

Valgdistrikter 
Mandater basert på innbygger-

tall per andre kvartal 2019
Mandater basert på

statsborgere 2019
Mandater basert på

stemmeberettigede 2017

Østfold 9 10 10

Akershus 21 21  20

Oslo 22 20 21

Hedmark 6 7 7

Oppland 6 6 6

Buskerud 8 8 8

Vestfold 8 8 8

Telemark 6 6 6

Aust-Agder 4 4 4

Vest-Agder 6 6 6

Rogaland 15 15 14

Hordaland 17 17 17

Sogn og Fjordane 3 3 3

Møre og Romsdal 8 8 8

Sør-Trøndelag 11 11 11

Nord-Trøndelag 4 4 4

Nordland 8 8 8

Troms 5 5 6

Finnmark 2 2 2
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mindre. Om statsborgere benyttes, taper Oslo to
mandater, mens Østfold og Hedmark får hvert sitt
mandat.

Betydningen av grunnlagsdata i en struktur
med elleve valgdistrikter er vist i tabell 5.3.

Også i en struktur med elleve valgdistrikter
har det relativt liten betydning hvilket grunnlag
som velges. Ved å gå fra innbyggere til stemmebe-
rettigede vil Viken og Rogaland tape ett mandat
hver, mens Innlandet og Vestfold og Telemark vil
tjene ett mandat hver. Å gå fra innbyggere til stats-
borgere flytter kun ett mandat, fra Oslo til Vestfold
og Telemark.

5.3.1.5 Utvalgets vurdering

Hvilke grunnlagsdata som legges til grunn, kan
ha betydning for hvordan mandatene fordeles.
Utvalget mener dette ikke bør tillegges for stor
vekt, da det er snakk om begrensede effekter. Det
er den prinsipielle siden av saken som har vært
avgjørende for utvalget i diskusjonen. I vurderin-
gen av hva som skal legges til grunn når manda-
tene skal fordeles på valgdistrikter, har utvalget
diskutert hvem som skal representeres. Er det
kun de som har stemmerett? Eller bør også barn
og unge under 18 år regnes med? Og hva med
utenlandske statsborgere?

Flertallet i utvalget (Christensen, Giertsen,
Hagen, Hoff, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Røhne-
bæk, Stokstad, Storberget, Strømmen, Tørresdal,

Aardal, Aarnes og Aatlo) mener at det er innbyg-
gertallet i valgdistriktene som bør legges til
grunn. Representantene skal representere alle
innbyggerne i distriktet og deres behov, ikke bare
de stemmeberettigede. Antallet innbyggere sier
noe om behovet for representasjon. Disse med-
lemmene peker også på at grunnlaget for mandat-
fordelingen har en viss signaleffekt, og understre-
ker at Stortinget skal representere og ivareta
interessene til alle innbyggere i Norge.

Et mindretall i utvalget deler ikke flertallets
vurdering. Medlemmene Grimsrud og Holmøyvik
mener at mandatfordelingen ideelt sett bør base-
res på hvem som deltar i valget, og at det dermed
er stemmeberettigede som bør brukes som
grunnlag. Medlemmet Anundsen mener prinsipielt
at det ved stortingsvalg er naturlig å ta utgangs-
punkt i statsborgere. Ved å bruke statsborgere vil
også barn som bruker tjenestene, fanges opp.
Mindretallene i utvalget støtter imidlertid flertal-
lets forslag subsidiært. I lovtekst og øvrige forslag
tas det derfor utgangspunkt i at innbyggere er
grunnlaget for mandatfordelingen.

5.3.2 Gjennomføringen av 
mandatfordelingen

I dette avsnittet diskuterer utvalget hvorvidt det
fortsatt skal være en dynamikk i mandatfordelin-
gen, hvor ofte det skal beregnes nye mandatforde-
linger, og på hvilket tidspunkt det skal gjøres.

Tabell 5.3 Struktur med 11 valgdistrikter – mandatfordeling, beregnet uten arealfaktor.

Fylker
Mandater basert på innbyg-

gertall andre kvartal 2019
Mandater basert på

statsborgere 2019
Mandater basert på

stemmeberettigede 2017

Oslo 21 20 21

Innlandet 12 12 13

Viken 39 39 38

Vestfold og Telemark 13 14 14

Agder 10 10 10

Rogaland 15 15 14

Vestland 20 20 20

Møre og Romsdal 8 8 8

Trøndelag 15 15 15

Nordland 8 8 8

Troms og Finnmark 8 8 8
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Utvalget diskuterer også hvem som skal utføre
mandatfordelingen.

5.3.2.1 Gjeldende rett

Grunnloven § 57 femte ledd slår fast at beregnin-
gen av antall stortingsrepresentanter som skal vel-
ges fra hvert valgdistrikt, skal foretas hvert
åttende år.

Valgloven § 11-3 har nærmere bestemmelser
om hvordan dette skal gjøres. Det er departemen-
tet som foretar fordelingen, og som underretter
Stortinget om utfallet av mandatfordelingen.
Videre framgår det av § 11-3 at det er antall inn-
byggere i valgdistriktet ved nest siste årsskifte før
det aktuelle stortingsvalget som skal legges til
grunn. Tidligere beregninger har blitt utført i mai
2004 og april 2012. Det vil si at mandatfordelingen
er klar om lag ett år og fire–fem måneder før val-
get.

Disse bestemmelsene ble innført etter det for-
rige valglovutvalget og medfører at det ble innført
en dynamikk i fordelingen av mandater mellom
valgdistriktene som fanger opp befolknings-
endringer. Normalt skjer det få endringer i area-
let, men dersom det gjøres grenseendringer mel-
lom valgdistriktene, korrigeres det også for dette i
nye mandatfordelinger.

5.3.2.2 Internasjonalt

Det følger av Veneziakommisjonens «Code of
Good Practice in Electoral Matters» at for å kunne
sikre lik stemmeinnflytelse bør fordelingen av
mandater mellom valgdistrikter justeres minst
hvert tiende år. Hensikten med dette er å unngå at
endringer i demografien fører til skjevheter i vel-
gernes innflytelse.

5.3.2.3 Utvalgets vurdering

Dynamikk i mandatfordelingen

Utvalget mener at det er viktig at det er en dyna-
mikk i fordelingen av mandatene for å fange opp
endringer i folketallet i de ulike distriktene.

Fram til 2003 var det ingen slik dynamikk i den
norske valgordningen, og innføringen av jevnlige
justeringer av mandatfordelingen var en av de
store nyvinningene i den gjeldende valgloven.
Etter dette har det vært avholdt fire stortingsvalg
og to mandatberegninger – én i 2004 med virk-
ning for stortingsvalget i 2005 og 2009 og én i
2012 med virkning for stortingsvalget i 2013 og

2017. Våren 2020 ble det gjennomført en ny man-
datfordeling med virkning for stortingsvalget i
2021. Det har vært endringer i hvor mange man-
dater de forskjellige valgdistriktene har fått, i alle
disse beregningene. Dette underbygger etter
utvalgets vurdering at det er behov for en slik
dynamikk.

Utvalget har diskutert om ny mandatfordeling
bør gjøres hvert fjerde år istedenfor hvert åttende
år. I Sverige, Finland og Island fordeles manda-
tene før hvert valg, mens de i Danmark gjennom-
fører en mandatfordeling hvert femte år, med virk-
ning for de følgende valg.

Argumentet for at åtte år kan være tilstrekke-
lig, er at det er begrenset hvor store endringer
som skjer i befolkningssammensetningen på fire
år. Det har også tidligere vært brukt som argu-
ment at det vil være en ressurskrevende oppgave.
Ved å ikke endre mandatfordelingen før hvert
valg får en også et element av stabilitet og forut-
sigbarhet. Å gjennomføre mandatfordelinger
hvert åttende år er innenfor det internasjonale
standarder anbefaler (minimum hvert tiende år).

Det som taler for å redusere tidsintervallet til
fire år, er at er en enkel prosedyre og dermed lett
å gjøre før hvert valg, og ikke en ressurskrevende
oppgave som noen har brukt som et argument
mot å gjøre dette hvert fjerde år. Hvis mandatfor-
delingen gjennomføres jevnlig, blir det også små
endringer ved hvert valg istedenfor store
endringer med større mellomrom. I forbindelse
med kommune- og regionreformen har det også
vært gjennomført en del grensejusteringer som
får betydning for mandatfordelingen (se boks
5.1). Dette illustrerer imidlertid et annet argu-
ment som også taler for at det gjøres beregninger
før hvert stortingsvalg, nemlig at eventuelle
endringer i administrativ inndeling bør reflekteres
i mandatfordelingen. Dersom det er ønskelig å ha
et mest mulig oppdatert grunnlag for mandatfor-
delingen, taler det for å fordele mandatene før
hvert valg.

Utvalget mener at mandatfordelingen bør
være basert på mest mulig oppdaterte grunnlags-
data, og at det dermed er naturlig å justere forde-
lingen før hvert valg. Utvalget vil dermed endre
regelverket slik at det skal foretas en ny mandat-
fordeling mellom valgdistriktene hvert fjerde år.
Utvalget peker også på at det ved sametingsvalg
gjøres nye justeringer før hvert valg, og kan ikke
se hvorfor ikke det også bør gjøres ved stortings-
valg. Endringen utvalget går inn for, vil kreve end-
ring av Grunnloven § 57 femte ledd.
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Tidspunkt for mandatfordelingen

I dag brukes innbyggertallet ved nest siste års-
skifte før et valg når det beregnes ny mandatforde-
ling hvert åttende år. Det forrige valglovutvalget
foreslo at mandatfordelingen skulle offentliggjø-
res i januar måned i valgåret (alternativt når folke-
tallene offentliggjøres i valgåret). I høringsrunden
hadde SSB innspill om at endelig folketall (på
daværende tidspunkt) ble publisert medio april,
mens foreløpige tall ble publisert medio februar.
Departementet mente også at det ville kunne
være i seneste laget å offentliggjøre mandatforde-
lingen i januar måned i valgåret. Det viste til at
antall mandater i det enkelte valgdistriktet vil
være avgjørende for minimumskravet til antall
kandidatnavn på listeforslagene, og at dette burde
være klart før partiene foretar sine nominasjoner.
Departementet foreslo derfor at mandatfordelin-
gen bør være ferdig i god tid før siste årsskifte før
valget, og at grunnlaget bør være folketallet i valg-
distriktet ved nest siste årsskifte før valget.

Utvalget har vurdert to hensyn mot hverandre.
Det ene er ønsket om å ha mest mulig oppdaterte
data, som taler for at beregningen gjøres nær-
mere valget. Ettersom disse dataene har direkte
effekt på hvor mange mandater et valgdistrikt skal
ha de neste fire årene, bør dette tillegges betyde-
lig vekt.

Det andre hensynet er at berørte parter har et
berettiget behov for å vite mandatfordelingen i
god tid. Det kan være nødvendig for de politiske
partiene å vite dette for å planlegge nominasjon og
valgkamp, politiske kommentatorer vil ha nytte av
dette for å lage prognoser, og velgerne kan også
ha interesse av dette for å vite hvor mange kandi-
dater som skal velges fra et distrikt.

I Sverige skal mandatene fordeles på bak-
grunn av folketall per 1. mars i valgåret, mens i
Finland er grunnlaget for mandatfordelingen
registreringer seks måneder før valget. I Dan-
mark skal mandatfordelingen gjøres med grunn-
lag i data per 1. januar hvert femte år.

I Norge starter forberedelsene til valget lengre
tid i forkant av valget enn i de fleste andre land.
Partiene har sine første nominasjonsprosesser
våren året før valget, og det kan tale for at det er
greit å ha mandatfordelingen klar på et tidlig tids-
punkt. Samtidig vil interesserte parter uansett
kunne gjøre egne beregninger i forkant av at man-
datfordelingen formelt fastsettes.

Et annet argument som taler for å ha en frist i
god tid før valget, er at spekulasjoner og debatt
om mandatfordelingen vil kunne reduseres. Det
er også viktig at det ved tvil eller uenighet om

mandatfordelingen vil være mulig å avklare spørs-
målet i god tid før valget. Det vil uavhengig av tids-
punkt som regel være mindre justeringer det er
snakk om, og dersom beregninger skal gjøres
hvert fjerde år, vil det bli mindre endringer hver
gang.

Grunnlagsdata må være klare før beregnin-
gene kan utføres. I dag er det antall innbyggere
ved nest siste årsskiftet før det aktuelle stortings-
valget som legges til grunn. Disse dataene fore-
ligger normalt i slutten av februar året før valget.
Så lenge det er en direkte sammenheng mellom
hvor mange mandater som skal velges fra hvert
distrikt, og krav til antall navn på listeforslagene,
må beregningen senest være klar før fristen for å
levere listeforslag (i dag 31. mars).

Utvalget mener at det er viktig at mandatforde-
lingen blir fastsatt i god tid før valget, dette av hen-
syn til nominasjonsprosessene rundt om i valgdis-
triktene og for å sikre forutsigbarhet. Utvalget har
veid dette mot hensynet om å ha mest mulig opp-
daterte data som grunnlag for fordelingen, men
kommet til at dette ivaretas på en god måte der-
som det gjøres mandatfordelinger før hvert valg.
Utvalget foreslår derfor ingen endringer på dette
punktet.

Ansvar for mandatfordeling og klageadgang

I dag er det departementet som utfører selve
beregningen av mandatfordelingen, og som
underretter Stortinget om fordelingen. Utvalget
har diskutert om det er problematisk at departe-
mentet utfører denne oppgaven ettersom departe-
mentet er politisk ledet. Utvalget mener at det er
viktig at det stilles klare krav til kunngjøring av
fordelingen der det opplyses om hvilke data som
er lagt til grunn, og at det er adgang til å klage på
utregningen.

Utvalget har vurdert om riksvalgstyret eller
Stortingets administrasjon isteden bør foreta
denne beregningen. Ettersom riksvalgstyret
ønskes rendyrket som et klageorgan, anser utval-
get at det ikke er ønskelig at de også skal treffe
førsteinstansvedtak som dette. Å beregne mandat-
fordelingen er ingen stor jobb og skal kun utføres
hvert fjerde år. Dette tilsier at det vil være mulig å
overføre oppgaven til Stortingets administrasjon.
Det som taler for at oppgaven forblir i departe-
mentet, er at det kan være hensiktsmessig å
samle nasjonale oppgaver på valgområdet i ett
organ.

Utvalget mener det er viktig at fordelingen av
mandatene ikke skal baseres på skjønn, men at
loven må ha klare og entydige regler for hvilke
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data som skal legges til grunn, og for hvordan
beregningen skal foretas. Dette, kombinert med
at utvalget mener at det skal innføres en klagead-
gang, tilsier etter utvalgets vurdering at det ikke
er like avgjørende hvilket organ som foretar
beregningen. Det vil også være god tid mellom
beregningen og gjennomføringen av selve valget.
Utvalget går derfor inn for at det fortsatt er depar-
tementet som skal gjøre disse beregningene.

Utvalget mener at det bør innføres en klagead-
gang på utregning av mandatfordelingen, og viser
til kapittel 20 der riksvalgstyret foreslås som kla-
georgan for alle valgsaker. Utvalget mener det er
naturlig at også klager på mandatfordelingen
behandles av riksvalgstyret.

5.4 Distriktshensyn i mandat-
fordelingen

5.4.1 Gjeldende rett

Grunnloven § 57 slår fast at det skal velges 169
representanter fra 19 valgdistrikter. Regler for for-
delingen av mandatene på de ulike distriktene føl-
ger av § 57 femte ledd:

Det antall stortingsrepresentanter som blir å
velge fra hvert valgdistrikt, bestemmes på
grunnlag av en beregning av forholdet mellom
hvert distrikts antall innbyggere samt areal, og
hele rikets antall innbyggere samt dets areal,
når hver innbygger gir 1 poeng og hver kva-
dratkilometer gir 1,8 poeng. Beregningen blir å
foreta hvert åttende år.

Valgloven § 11-3 gir departementet ansvar for å
foreta beregningen hvert åttende år og underrette
Stortinget. I valgloven § 11-3 er det gitt nærmere
regler om hvordan den forholdsmessige fordelin-
gen skal skje. Det beregnes først et fordelingstall
for hvert valgdistrikt. Dette gjøres gjennom å
legge sammen antall innbyggere i valgdistriktet
med antall kvadratkilometer i valgdistriktet multi-
plisert med 1,8. Fordelingstallene deles så på 1–
3–5–7 osv. Det er altså den rene Sainte-Laguë-
metoden som benyttes (den modifiserte brukes i
valgoppgjøret).

Det forrige valglovutvalget uttalte seg ikke om
hvordan den forholdsmessige fordelingen skulle
skje, og i forarbeidene til loven begrunner depar-
tementet valget av Sainte-Laguës rene metode
slik:

Departementet vil foreslå å bruke den rene
oddetallsrekken (St. Laguës rene metode),

med delingstallene 1,3,5,7 osv. for å fordele
mandatene på valgkretsene. Den rene odde-
tallsrekken, med første delingstall 1, har den
egenskap at den likestiller små og store enhe-
ter. Ved den geografiske mandatfordelingen som
her skal skje, finnes det ikke argumenter for å
favorisere store enheter, sammenliknet med
for eksempel den politiske mandatfordelingen
der første delingstall er 1,4 – og hvor det er
akseptert i vide kretser – både nasjonalt og
internasjonalt – at man til en viss grad kan favo-
risere de største enhetene.51

Det er ikke lovfestet hvilken definisjon av areal
som skal brukes. Noe av bakgrunnen til dette er
at areal ble valgt som en indikator på den fordelin-
gen det forrige valglovutvalget mente var rimelig.
Opplysninger om areal er hentet inn fra Statens
kartverk og omfatter «fastland med øyer, inklusive
ferskvann, men uten territorialfarvann», se boks
5.2.

5.4.2 Historisk utvikling

I Norge har mandatfordelingen vært løst på ulike
måter over tid. Selv om fordelingen til en viss grad
har fulgt befolkningsstørrelse, har det vært tradi-
sjon for også å ta andre hensyn i fordelingen av
mandater. Etter 1814 var valgdistriktene delt inn i
egne distrikter for byene og for landdistriktene. I
Grunnloven ble det slått fast at bydistriktene
skulle ha en tredjedel av mandatene og landdis-
triktene to tredjedeler, men metoden som ble
valgt for utregning av mandater, ga en enda ster-
kere overrepresentasjon av byene. I 1859 ble
denne fordelingsnøkkelen vedtatt på nytt. Selv om
dette har blitt kjent som «bondeparagrafen» og
landdistriktene fikk økt sitt antall mandater rela-
tivt til byene, sikret fordelingsnøkkelen en overre-
presentasjon av byene helt fram til ordningen ble
avskaffet etter valget i 1949.52 Denne ordningen
var ikke dynamisk, og for å øke antallet mandater
til et distrikt måtte Grunnloven endres. Etter inn-
stillingen til Valgordningskommisjonen av 1948
ble Grunnloven endret og «bondeparagrafen» fjer-
net. Fra valget i 1953 var fylkene valgdistrikter, og
det ble innført en fordeling av mandater som ga
en overrepresentasjon av perifere strøk. Denne
ordningen var ikke dynamisk og måtte endres av
Stortinget om noen valgdistrikter ble underrepre-
sentert. Ordningen ble beholdt fram til det forrige

51 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002). 
52 Aanund Hylland, «Stortingets geografiske sammenset-

ning» (Manuskript, 2001).
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valglovutvalgets innstilling, men det ble gjennom-
ført enkelte endringer i mandattallene når Stortin-
get vurderte at befolkningsendringer hadde gjort
noen valgdistrikter for underrepresentert.

Det forrige valglovutvalget diskuterte i hvil-
ken grad de ulike delene av landet var proporsjo-
nalt representert, og om det burde skje en geo-
grafisk utjevning av mandatene på de enkelte valg-
distriktene. Utvalget tok opp tre hensyn som
sammen talte for å endre mandatfordelingen. For
det første pekte utvalget på at det er skjedd store
teknologiske endringer som gjør at de problema-
tiske kommunikasjonsforholdene grunnet store
geografiske avstander ikke kan tillegges samme
vekt. Dette argumentet må kunne sies å ha fått
forsterket gyldighet siden utvalget kom med inn-
stillingen.

Det andre hensynet utvalget tok opp, er knyt-
tet til at avstand til politisk makt er mer sammen-
satt enn bare geografisk. Utvalget uttalte:53

Det er ikke gitt at det er en sammenheng mel-
lom geografisk avstand og nærhet til det poli-
tiske maktsentrum. Det kan altså være vel så
langt til Stortinget fra Oslo indre øst som fra de
tre nordligste fylkene.

Ressurssterke grupper og interesser har stor
gjennomslagskraft uavhengig av geografisk plas-
sering. Også dette argumentet har gyldighet i
dag. Samtidig er det fortsatt diskusjon om for mye
makt konsentreres i Oslo, og om distriktene ikke
har stor nok innflytelse.

Det tredje momentet utvalget tok opp, er at
dersom det først skal tas distriktspolitiske hensyn,
så bør dette gjøres etter en viss logikk. Davæ-
rende mandatfordeling hadde ikke en så tydelig
logikk, og utvalget stilte spørsmål om hvorfor det
skulle velges to representanter mer fra Nordland
enn fra Møre og Romsdal når det var flere innbyg-

Boks 5.2 Grunnlagsdata om areal

Opplysninger om fylkenes areal er blitt hentet
inn fra Statens kartverk. I data som lå til grunn
for mandatfordelingen som ble utført i 2012, er
det spesifisert at det er data over «fastland med
øyer, inklusive ferskvann, men uten territorial-
farvann». Dette tilsvarer arealstatistikken som
Kartverket leverer til SSB årlig. Arealstatistik-
ken leveres årlig, og oppdaterte data leveres i
løpet av februar hvert år. Arealene er hentet fra
N50 Kartdata, som inneholder data om følgende
enheter:
– totalt areal inkl. territorialfarvann
– fastland og øyer
– havflate (territorialfarvann)
– åpent område
– snø, is og bre
– innsjø
– elv med tørrfall
– myr
– skog
– dyrket mark
– by- og tettbebyggelse
– industriområde
– annet

På spørsmål om endringer i arealet opplyser
Kartverket at areal per fylkeskommune hele

tiden vil endres i takt med 1 : 50 000-kartet. Mye
av de dataene som finnes i N50 Kartdata, er fort-
satt av eldre dato og mindre nøyaktige enn det
som er mulig å produsere i dag. Det jobbes kon-
tinuerlig med å forbedre datagrunnlaget, og are-
alene vil derfor endres etter hvert som kvalite-
ten blir bedre. Kartverket viser imidlertid til at
når det gjelder størrelsen på landarealet (fast-
land og øyer) i forhold til havområdets størrelse,
skal det i teorien ikke endres mye fra år til år.
Det var imidlertid for noen år siden utført en
endring på kystkonturen der grensen mellom
hav og elv ble betydelig endret, og siden elv blir
beregnet som en del av landarealet, ble land-/
havarealet påvirket.

Kartverket opplyser at når det gjelder enhe-
ter som landareal, er tallene relativt sikre. N50
Kartdata er den mest nøyaktige kartdatabasen
og dekker hele Norge med relativ lik kvalitet.
N50 Kartdata er generalisert, som betyr at ikke
alt av data er tatt med, og er derfor ikke 100 pro-
sent nøyaktig, men utvelgelsen er relativt lik for
hele landet og derfor det beste grunnlaget til
denne bruken.

Kilde: Kartverket.

53 NOU 2001: 3 s. 81.
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gere i Møre og Romsdal, og hvorfor Troms skulle
velge hele seks representanter færre enn Nord-
land.54

Utvalget endte med å foreslå at mandatene
skulle fordeles ut fra en formel som kombinerte
valgdistriktets folketall og areal. Utvalget viste til
at en fordeling basert på folketall alene ville føre
til en betydelig geografisk forflytning av manda-
tene. Kombinasjonen av folketall og areal ville på
sin side gi noe mindre effekt, men også denne
beregningsmåten ville gi et mer proporsjonalt
resultat enn med den daværende fordelingen av
mandater.

5.4.3 Internasjonale standarder og nordisk 
rett

Å ta hensyn til andre elementer enn kun innbyg-
gertall (eller stemmeberettigede) er akseptert i
internasjonale standarder. Veneziakommisjonens
«Code of Good Practice in Electoral Matters» slår
fast at «[v]algkretser kan også deles inn på grunn-
lag av geografiske betingelser og administrative
eller absolutt historiske grenser, som ofte er
basert på geografien». Det er imidlertid en grense
for hvor stor vekt som kan legges på slike krite-
rier.

Maksimalt tillatt avvik fra gjeldende fordelings-
kriterier avhenger av den enkelte situasjon,
selv om det sjelden bør overstige 10 % og aldri
15 %, bortsett fra i virkelig unntaksvise tilfeller
(en demografisk svak administrativ enhet av
samme viktighet som andre med minst én
representant fra et lavere kammer, eller kon-
sentrasjon av en bestemt nasjonal minoritet).55

OSSE har uttalt at Norge bør vurdere å endre
reglene for fordeling av mandater for å sikre at
retten til lik stemmerett overholdes.56

I Danmark tas det i fordelingen av mandater
hensyn til befolkningstetthet. Her fordeles manda-
tene med bakgrunn i folketall, antall stemmebe-
rettigede ved forrige valg og areal. Beregninger
har imidlertid vist at bruken av areal i fordelingen
har liten betydning, og i 1995 ville bare 3 av 175
mandater blitt plassert på en annen måte dersom
det ikke var tatt hensyn til arealet.

En annen måte å ta geografiske hensyn på er å
sikre et lite geografisk område representasjon ved
å la det utgjøre sitt eget valgdistrikt. Dette gjøres i
både Sverige, Danmark og Finland. I Finland er
Åland garantert ett mandat, i Sverige har Gotland
to faste mandater, og i Danmark er Bornholm
garantert to mandater. I tillegg er Færøyene og
Grønland gitt to representanter hver i Folketinget.
Hvorvidt dette utgjør en overrepresentasjon, vari-
erer; Bornholms to mandater innebærer en stor
grad av overrepresentasjon, mens for Gotland og
Åland innebærer dette ingen overrepresentasjon.

5.4.4 Konsekvenser av å ta distriktshensyn

Ved å dele inn landet i valgdistrikter sikres de
ulike delene av landet representasjon. Betydnin-
gen av distriktsinndelingen gjenspeiles også i at
representantene i stortingssalen sitter etter valg-
distrikt og ikke etter partitilhørighet. Antallet
valgdistrikter bestemmer hvor store deler av lan-
det som er sikret representasjon. Den politiske
betydningen av slik representasjon er avhengig av
hvor mange mandater valgdistriktene har. Det
kan være gode prinsipielle grunner til å ta særlige
hensyn til geografisk representasjon i mandatfor-
delingen. Tidligere har det vært vektlagt at peri-
fere strøk har større avstand til Stortinget i Oslo
og dermed har vanskeligere for å påvirke beslut-
ninger gjennom andre kanaler enn via sine stor-
tingsrepresentanter. En overrepresentasjon av
perifere strøk vil også sikre at alle deler av landet
blir hørt i politiske beslutninger. Ved at det er
flere representanter som har tilknytning til de
mindre valgdistriktene, kan det antas at disse dis-
triktenes behov i større grad blir framført på Stor-
tinget enn det størrelsen på distriktet skulle tilsi.
Til slutt kan det vektlegges at ingen distrikter bør
bli så små at de ikke har en reell politisk konkur-
ranse mellom ulike partier. Dersom det er svært
få direktemandater fra et valgdistrikt, vil det kun
være de aller største partiene som har mulighet til
å vinne et direktemandat, og velgerne vil dermed
ha få alternativer om de ønsker å stemme på et
parti som kan få representanter fra valgdistriktet.
Dette er hensyn som kan tale for at mandatene
ikke bare fordeles etter folketall.

Valgordningen som ble innført etter det for-
rige utvalgets utredning, balanserer to hensyn. På
den ene siden er det et ønske om at den partimes-
sige proporsjonaliteten følger stemmene på lands-
plan. De 19 utjevningsmandatene i dagens ord-
ning sikrer at partier57 som ikke oppnår den
representasjonen de har krav på i de enkelte valg-
distriktene, får representasjon gjennom utjevnings-

54 NOU 2001: 3 s. 81.
55 Veneziakommisjonen, «Code of Good Practice in Electoral

Matters».
56 «Norway Parliamentary Elections 14 September 2009»,

OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report
(Warszawa: Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i
Europa, 2009), s. 6.
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mandater. På den andre siden fordeles represen-
tantene mellom de ulike valgdistriktene på en
måte som gjør at enkelte områder får flere stor-
tingsrepresentanter enn det de skulle hatt etter
folketallet.

5.4.4.1 Representasjon og innflytelse

Det er nødvendig å skille mellom to typer overre-
presentasjon i dagens valgordning. For det første
kan et valgdistrikt få flere mandater totalt enn det
innbyggertallet i distriktet tilsier. Dette betyr at
det er flere stortingsrepresentanter som er valgt
fra valgdistriktet, og dermed at valgdistriktet i
større grad blir representert på Stortinget. I
dagens valgordning med arealfaktor vil dette skje
i valgdistrikter med stort areal relativt til innbyg-
gertallet. Disse distriktene kan antas å ha en ster-
kere stemme på Stortinget enn det de ville hatt
uten arealfaktor. For det andre kan noen valgdis-
trikter få større innflytelse på partisammensetnin-
gen av Stortinget. Dette er ikke gitt av det totale
antallet mandater distriktet har, men er bestemt
av hvor mange direktemandater som velges fra
valgdistriktet. I valgdistrikter som har flere direk-
temandater enn det antallet mandater valgdistrik-
tet ville ha fått om alle 169 stortingsmandatene var
fordelt etter innbyggertall, kan innbyggerne ha
større innflytelse over partisammensetningen på
Stortinget enn det innbyggerne i andre deler av
landet har.

Med en mandatfordeling som er beregnet med
arealfaktor, på bakgrunn av folketallet fra andre
kvartal 2019, vil det være to valgdistrikter som har
større innflytelse over partisammensetningen på
Stortinget enn de andre valgdistriktene. Finn-
marks direktemandater utgjør 3 prosent av det
totale antallet stortingsmandater, men valgdistrik-
tet har bare 1,4 prosent av innbyggertallet. Dette
betyr at valgdistriktet vil ha mer innflytelse over
partisammensetningen enn de andre valgdistrik-
tene. For Nordland er forskjellen svært liten.
Nordland har 4,6 prosent av innbyggertallet, men
4,7 prosent av mandatene.

Hvilket av disse målene på overrepresentasjon
det er relevant å se på, avhenger av hva som vekt-
legges. Er det makten til innbyggere i Finnmark
relativt til innbyggere i Oslo? Eller er det andelen
av representantene som er fra Finnmark, relativt
til andelen av representantene som er fra Oslo?
Mens det kan synes problematisk at innbyggere i
noen områder har mer makt enn andre over sam-

mensetningen av Stortinget, kan det synes mindre
problematisk at noen valgdistrikter har flere
representanter enn det folketallet tilsier.

5.4.4.2 Partipolitisk bredde

Antallet direktemandater har betydning for hvor
stor politisk bredde det blir fra et valgdistrikt. Det
kan ikke komme inn flere ulike partier fra et valg-
distrikt enn det er mandater. Antallet mandater
bestemmer også hvor stor andel av stemmene et
parti må ha for å oppnå representasjon. Denne
«effektive sperregrensen» er høyere i små valg-
distrikter enn i store. Dermed vil små valgdistrik-
ter få inn representanter fra færre partier og få
mindre politisk bredde i representasjonen enn det
større valgdistrikter får. Tilsvarende vil velgerne
stå overfor ulike valg i valgdistrikter med mange
eller få mandater. I små valgdistrikter vil små par-
tier ha lav sannsynlighet for å oppnå representa-
sjon. Velgere som ønsker å påvirke hvem som skal
representere valgdistriktet, vil dermed måtte
velge mellom de største partiene i valgdistriktet.
Stemmer de på andre partier, vil dette kun påvirke
sammensetningen av utjevningsmandater. I store
valgdistrikter vil dette ikke være tilfelle i like stor
grad siden flere partier vil ha mulighet til å oppnå
representasjon og komme over den effektive sper-
regrensen.

Dagens ordning med arealfaktor leder til at de
minste valgdistriktene ikke får mindre enn
tre direktemandater og ett utjevningsmandat.
Dette er ikke gitt av ordningen, men følger av dis-
triktenes areal og dagens innbyggertall. Både
Sogn og Fjordane og Finnmark ville fått mindre
enn fire mandater totalt om bare innbyggertall ble
tatt med i beregningen. Arealfaktor garanterer
likevel ikke at disse (eller andre) valgdistrikter får
minst tre direktemandater. Endringer over tid i
innbyggertall kan (i hvert fall teoretisk sett) lede
til at både Sogn og Fjordane eller Aust-Agder får
mindre enn fire mandater totalt.58 Arealfaktoren
er altså ikke en garanti for at valgdistriktene får en
viss partipolitisk bredde selv om det er tilfellet i
dag.

5.4.4.3 Proporsjonal representasjon av partiene

Vektlegging av distriktsrepresentasjon kan få kon-
sekvenser for partisammensetningen på Stortin-
get. Siden noen distrikter får større innflytelse

57 Bare registrerte politiske partier som får en større andel av
stemmene enn sperregrensen på fire prosent.

58 Aust-Agders fire mandater er allerede i dag en viss overre-
presentasjon relativt til valgdistriktets totale innbyggertall
pluss arealfaktor (henholdsvis 2,4 og 2,3 prosent).
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over partisammensetningen enn andre, kan noen
partier få en uforholdsmessig representasjon.
Blant partiene som kommer over sperregrensen,
har valgordningen ved de to foregående valgene
likevel gitt lik representasjon som hvis mandatene
ble fordelt i ett felles valgdistrikt på landsplan. Ved
valget i 2009 ville derimot ett mandat skiftet parti
om alle mandatene hadde blitt fordelt i ett valgdis-
trikt mellom partiene over sperregrensen isteden-
for å følge valgordningen, men dette hadde mer
sammenheng med distriktsinndelingen i seg selv
enn bare mandatfordelingen.59 Hvis små partier
under sperregrensen derimot vinner mandater i
valgdistriktene som får flere direktemandater enn
gjennomsnittet, vil ikke fordelingen av mandater
på partiene følge den nasjonale stemmefordelin-
gen. Dette har skjedd ved noen tidligere valg.60

Valgordningen er dermed partimessig proporsjo-
nal så lenge partiene som vinner mandater lokalt,
også får stemmer nasjonalt og deltar i konkurran-
sen om utjevningsmandater. Dette viser at dis-
triktshensyn i mandatfordelingen og inndeling i
valgdistrikter har liten partipolitisk betydning for
partiene over sperregrensen. Den viktigste effek-
ten av å ta hensyn til distriktene er at det velges
inn flere representanter som kommer fra de over-
representerte valgdistriktene.

5.4.5 Mekanismer som kan brukes for å ta 
hensyn til geografi/distrikt

Det kan være gode prinsipielle grunner for å ta
særlige hensyn til geografisk representasjon i
mandatfordelingen. Dette kan gjøres på flere
måter. På den ene siden kan areal brukes. Dette
kan gjøres slik en gjør i Norge i dag, med en areal-
faktor på 1,8, eller det kan brukes lavere faktorer
eller beregnes på andre måter. På den andre siden
kan det benyttes en annen fordelingsnøkkel som
gir perifere valgdistrikter mandater på bekostning
av mer sentrale distrikter. Dette kan for eksempel

gjøres ved å gi små valgdistrikter mandater på
bekostning av de store. Videre kan også særskilte
valgdistrikter gis et bestemt antall mandater, slik
eksempelvis Bornholm, Gotland og Åland har fått
i henholdsvis Danmark, Sverige og Finland. En
annen mulighet er at de minste distriktene kan
sikres ved å sette et generelt krav om minimums-
antall mandater per valgdistrikt. Utvalget har både
diskutert om det fortsatt skal tas hensyn til geo-
grafi i fordelingen av mandatet, og hvordan dette
eventuelt best kan gjøres.

5.4.5.1 Arealfaktor

I dag tas det geografiske hensyn i mandatfordelin-
gen gjennom arealfaktoren. Ordningen har fått
kritikk, blant annet fra OSSE, for å lede til store
avvik fra en fordeling basert på innbyggertall. I
valget av areal som komponent er det understre-
ket i NOU 2001: 3 at det ikke er arealet i seg selv
som skal vektlegges, men at «areal fanger opp
relevante distriktsmessige hensyn på en måte
som det har vært bred tilslutning til ved tidligere
valgordningsreformer».

Den høye vektingen av areal i ordningen leder
til at innbyggerne særlig i Finnmark, men også i
Nordland i en viss grad, får større innflytelse over
sammensetningen av Stortinget enn innbyggere i
andre valgdistrikter. Det kan problematiseres at
noen stemmer slik teller mer enn andre, og dette
kan lede til avvik fra proporsjonal representasjon
av partiene på Stortinget.

Når det gjelder det totale antallet mandater fra
hvert valgdistrikt, er det også noen valgdistrikter
som er underrepresentert uten at det er noen klar
begrunnelse for det. Eksempelvis var Vestfold ved
mandatfordelingen i 2012 underrepresentert med
ett mandat, noe som medførte at det var 14 pro-
sent flere innbyggere bak hvert mandat i Vestfold
enn i gjennomsnitt. Med unntak av Vestfold og
Finnmark er det ingen valgdistrikter som hadde
større avvik enn omtrent 10 prosent fra gjennom-
snittlig antall innbyggere per mandat. Av valgdis-
triktene som var underrepresenter hadde Akers-
hus 10,9 prosent flere innbyggere per mandat og
Oslo 9,5 prosent flere. Det var også flere valgdis-
trikter som var overrepresentert, Oppland hadde
9,4 prosent færre innbyggere bak hvert mandat
enn gjennomsnittet, Nord-Trøndelag 9,6 prosent
færre, Nordland 10,2 prosent færre og Troms
10,4 prosent færre.

Ved å ha samme arealfaktor i hele landet –
uten hensyn til bosettingsmønstret – kan store
utmarksarealer gi økt representasjon til et valgdis-
trikt der tyngdepunktet av befolkningen ikke kan

59 Grunnen til at det kun var i 2009 det var overrepresenta-
sjon, er at partiet som ble overrepresentert (Arbeiderpar-
tiet), hadde større oppslutning i dette valget, 35 prosent,
enn i de andre valgene. I den distriktsvise fordelingen av
mandater vant dermed partiet flere direktemandater enn
det hadde hatt krav på om hele landet hadde hatt vært ett
valgdistrikt. Kombinasjonen av valgdistrikter og utjev-
ningsmandater gir altså et visst styringstillegg til store par-
tier, men dette gjelder primært for veldig store partier. 

60 I 1989 ble Anders Aune innvalgt fra Finnmark på listen
Framtid for Finnmark med litt under 9 000 stemmer, og i
1997 ble Steinar Bastesen innvalgt fra Nordland på listen
Tverrpolitiske Folkevalgte med litt over 9 000 stemmer.
Bastesen ble så gjenvalgt i 2001 som eneste representant
for Kystpartiet med mer enn 14 000 stemmer i Nordland og
mer enn 40 000 nasjonalt.
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sies å bo i «distriktene», og der de områdene som
ga økt representasjon, likevel ikke er representert
på Stortinget. Et eksempel her kan være Buske-
rud, der hverken Numedal eller Hallingdal er
representert på Stortinget i inneværende periode.

Ettersom arealet ikke forandrer seg (med unn-
tak av grensejusteringer), kan arealfaktoren også
få større betydning over tid grunnet befolknings-
endringer. Finnmark har for eksempel fått økt
relativ representasjon over tid. At arealfaktoren i
dag sikrer politisk bredde fra de minste valgdis-
triktene, er heller ikke gitt over tid. Arealfaktoren
gir ikke i seg selv en garanti for at ingen valgdis-
trikter får færre enn for eksempel fire mandater.
Dette avhenger av hvordan befolkningsmønstrene
endrer seg i framtiden.

5.4.5.2 Minsteantall representanter

For å sikre at flere oppfatninger blir representert
fra et valgdistrikt, er det nødvendig med et visst
antall mandater. Det forrige valglovutvalget mente
at ingen distrikter skulle ha færre enn fire manda-
ter. Dette er ikke garantert med en arealfaktor,
men er mulig å sikre på andre måter, for eksempel
ved å innføre et minstekrav til antall mandater per
distrikt.

Dersom minstekravet til antall mandater per
distrikt er større enn det antallet de minste distrik-
tene ellers ville ha fått, vil det føre til en overrepre-
sentasjon av disse distriktene. Hvis kun innbyg-
gertall legges til grunn, vil Finnmark få to manda-
ter. Dette vil være en faktisk underrepresentasjon
på 20 prosent og lede til at en stor andel av stem-
mene i valgdistriktet kun går til utjevningsmanda-
ter. Et minimumskrav på fire mandater vil gi Finn-
mark en overrepresentasjon på 40 prosent, se
tabell 5.4.

Fordelen med et krav om et minsteantall man-
dater er at dette ikke rammer vilkårlig, det er kun
de valgdistriktene med færrest mandater som får
ekstra representasjon. Det vil heller ikke være
nødvendig å rangere hensyn til ulike valgdistrik-
ter. Begrunnelsen om at et visst antall mandater
er nødvendig for å sikre at flere partier har mulig-
het til å kjempe om mandatene, vil gjelde uavhen-
gig av geografisk plassering.

Internasjonalt er det ikke uvanlig at enkelte
områder med særlige historiske eller kulturelle
betingelser er sikret representasjon gjennom at
det er satt av et fast antall mandater. Som nevnt
har både Sverige, Danmark og Finland små valg-
distrikter med kun ett eller to mandater, begrun-
net med særlige hensyn.

5.4.5.3 Gi alle valgdistriktene ett mandat 
uavhengig av innbyggertall

Det er mulig å bruke andre mekanismer for å gi
de mindre valgdistriktene en viss overrepresenta-
sjon. En måte å gjøre dette på er å gi alle valgdis-
triktene ett mandat hver uavhengig av innbygger-
tall og fordele de resterende mandatene etter inn-
byggertall. Dette sikrer at de minste valgdistrik-
tene blir litt overrepresentert, og at de største blir
litt underrepresentert.61

Så lenge det er ett utjevningsmandat fra hvert
valgdistrikt, vil antallet velgere bak hvert direkte-
mandat i denne fordelingsmetoden være så likt
som mulig. Fordelingsmetoden gir lik direkte inn-
flytelse over Stortingets sammensetning i hele
landet. Utjevningsmandatene sikrer i denne forde-
lingsmetoden en viss overrepresentasjon til de
minste valgdistriktene, men disse mandatene vel-
ges på bakgrunn av stemmer i hele landet.

Å gi alle valgdistriktene et mandat (utjevnings-
mandatet) uavhengig av innbyggertall gir en man-
datfordeling som ligger mellom det å fordele man-
datene etter dagens arealfaktor og det å fordele
etter bare innbyggertall.

5.4.6 Konkrete ordninger

I tillegg til de mekanismene som er gjennomgått,
er det et alternativ å kombinere et minstekrav til
antallet mandater hvert valgdistrikt får, med en
separat fordeling av utjevningsmandatene.62

61 Siden utjevningsmandatene utgjør 19 av 169 mandater, vil
valgdistriktene i snitt tape 19/169-deler (11 prosent) av
direktemandatene sine. Til gjengjeld får valgdistriktene ett
utjevningsmandat. Dette gir overrepresentasjon til valgdis-
trikter der 11 prosent av distriktenes mandater er mindre
enn 1 mandat. Valgdistrikter som ville fått mindre enn ni
mandater om det bare ble brukt innbyggertall til å fordele
mandater, blir dermed overrepresentert, og denne overre-
presentasjonen er større jo mindre valgdistriktene er. 

62 Dette er en kombinasjon av mekanismene som er gjennom-
gått i punktene 5.4.5.2 og 5.4.5.3, og er en ordning som
først ble foreslått av Thomas Nygreen. 

Tabell 5.4 Mandatfordeling Finnmark.

Antall mandater inklu-
dert utjevningsmandatet 

Under-/overrepresenta-
sjon (innbyggertall 2019)

2 –20 prosent

3 +20 prosent

4 +40 prosent

5 +52 prosent
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Tabellene 5.5 og 5.6 presenterer tre forskjellige
ordninger som kan brukes for å fordele manda-
tene mellom valgdistriktene. Den første er dagens
ordning med arealfaktor 1,8. Deretter kommer en
ordning der valgdistriktene får ett utjevningsman-
dat først og de resterende mandatene blir fordelt
etter innbyggertall, men med et krav om at alle
valgdistriktene skal ha minst fire mandater totalt.
I den siste ordningen er mandatene fordelt kun
basert på innbyggertall.

I tillegg til hvor mange mandater hvert valg-
distrikt får med ordningen, vises det også et mål
på over-/underrepresentasjon, nemlig hvor
mange innbyggere det står bak hvert mandat rela-
tivt til gjennomsnittet.63 Når dette tallet er nega-
tivt, vil det være færre innbyggere bak et mandat
enn det er i gjennomsnitt. Et negativt tall betyr
dermed at valgdistriktet er overrepresentert. Et
positivt tall betyr at det er flere innbyggere bak
hvert mandat enn det er i gjennomsnitt. Dette er
altså valgdistrikter som er underrepresentert.

Tabell 5.5 viser en struktur med 19 valgdistrik-
ter. Som det framgår av kolonnen som viser hvor-
dan mandatfordeling blir med arealfaktor 1,8, vil
oppdaterte innbyggertall føre til endringer fra
dagens mandatfordeling.64 Med folketallet fra
andre kvartal 2019 vil en mandatfordeling basert
på arealfaktor gi Akershus to flere mandater og
Oslo ett i forhold til dagens mandatfordeling.65

Det er Buskerud, Møre og Romsdal og Oppland
som taper ett mandat hver. Tabellen viser også
prosentvise avvik fra gjennomsnittlig antall inn-
byggere per mandat. Når arealfaktor brukes for å
fordele mandatene, fører det til at det i Finnmark
er 52 prosent færre innbyggere per mandat enn
gjennomsnittet. Valgdistriktet er dermed overre-
presentert i stor grad. Det er også andre valgdis-
trikter som er overrepresentert, Nord-Trøndelag
og Nordland har 15 prosent, Sogn og Fjordane 14
prosent og Troms og Hedmark 11 prosent færre
innbyggere per mandat enn gjennomsnittet.

Vestfold og Akershus er underrepresentert og
har 11 prosent flere innbyggere enn gjennomsnit-
tet bak hvert mandat. Også Oslo og Rogaland er
underrepresentert og har begge 8 prosent flere
innbyggere bak hvert mandat.

Neste kolonne i tabell 5.5 viser hvordan man-
datfordelingen blir dersom utjevningsmandatene

fordeles med ett på hvert valgdistrikt uavhengig
av innbyggertall, og dersom det innføres en mini-
mumsgrense på fire mandater per distrikt. Man-
datfordelingen dette gir, er noenlunde lik den som
følger av en fordeling med arealfaktor. Det er her
prosentvis flere innbyggere bak hvert mandat i
folkerike valgdistrikter enn det er i valgdistrikter
med færre innbyggere. Det er imidlertid mindre
grad av underrepresentasjon enn det er i fordelin-
gen med arealfaktor. De største utslagene av
underrepresentasjon får Oslo og Rogaland der det
er 8 prosent flere innbyggere bak hvert mandat
enn gjennomsnittet, og Akershus som har 6 pro-
sent flere innbyggere bak hvert mandat enn gjen-
nomsnittet. Samtidig får de minste valgdistriktene
også her en overrepresentasjon. Den største over-
representasjonen har Finnmark der det er
40 prosent færre innbyggere bak hvert mandat
enn gjennomsnittet. Også andre valgdistrikter er
overrepresentert, Nord-Trøndelag har 15 prosent
færre innbyggere bak hvert mandat enn gjennom-
snittet, tilsvarende tall for Sogn og Fjordane er
14 prosent, og for Hedmark og Troms er det
11 prosent.

En fordeling som bare tar utgangspunkt i inn-
byggertallet, skiller seg i større grad fra de
to andre fordelingene og vises i den siste kolon-
nen. Sammenliknet med fordelingen med areal-
faktor får Hordaland, Rogaland, Sør-Trøndelag og
Vestfold ett ekstra mandat hver, mens Oslo og
Akershus får to ekstra mandater. Hedmark, Sogn
og Fjordane, Nordland, Nord-Trøndelag og
Troms mister ett mandat hver, mens Finnmark
mister tre mandater. Både Finnmark og Sogn og
Fjordane vil da få færre enn fire mandater.

Denne ordningen gir naturlig nok også mindre
grad av over- og underrepresentasjon enn forde-
lingene som tar hensyn til andre forhold enn inn-
byggertall. Finnmark og Sogn og Fjordane blir nå
underrepresentert, med henholdsvis 20 og 15 pro-
sent flere innbyggere bak hvert mandat enn gjen-
nomsnittet. I tillegg får disse valgdistriktene så få
direktemandater at representasjonsbredden blir
liten.

Tabell 5.6 viser mandatfordelingene med
elleve valgdistrikter. Sammenliknet med en forde-
ling som tar hensyn til folketall, er det fem manda-
ter som får en annen plassering som følge av en
arealfaktor på 1,8. Oslo, Viken og Rogaland får
færre mandater med arealfaktor, mens Innlandet,
Nordland og Troms og Finnmark får flere. Tabel-
len viser også prosentvise avvik fra gjennomsnitt-
lig antall innbyggere per mandat (over-/underre-
presentasjon). Negative tall betyr at valgdistriktet

63 Se også Bernt Aardal, «Den norske stortingsvalgordningen
og dens politiske konsekvenser», Norsk statsvitenskapelig
tidsskrift 26, nr. 02 (2010): 89.

64 Det skal gjøres en ny mandatfordeling våren 2020 som skal
gjelde ved stortingsvalget i 2021. Forrige mandatfordeling
ble gjort i 2012. 

65 Her er det også tatt hensyn til vedtatte grenseendringer. 
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er overrepresentert, mens positive tall betyr at
valgdistriktet er underrepresentert.

Størrelsen på over- og underrepresentasjonen
er lavere med 11 valgdistrikter enn med
19 valgdistrikter når det brukes arealfaktor. I
Troms og Finnmark står det med denne ordnin-
gen 30 prosent færre innbyggere bak hvert man-
dat enn i gjennomsnitt (dersom Finnmark er et
valgdistrikt alene, blir tallet 52 prosent færre),
deretter følger Nordland med 15 prosent og Inn-
landet med 10 prosent færre innbyggere per man-
dat enn gjennomsnittet. Viken, Oslo og Rogaland
er underrepresentert og har alle 8 prosent flere

innbyggere bak hvert mandat enn gjennomsnittet.
Med arealfaktor har det liten betydning om det er
11 eller 12 eller 13 valgdistrikter. Likevel får Viken
1 ekstra mandat på bekostning av Oslo om fylket
deles i 2 valgdistrikter.

Tabell 5.6 viser også mandatfordelingen for en
fordeling der alle valgdistrikter først får ett utjev-
ningsmandat uavhengig av innbyggertall og i til-
legg er sikret minst fire mandater totalt.66 Sam-
menliknet med fordelingen med en arealfaktor på
1,8 gir dette Møre og Romsdal, Oslo og Rogaland
ett mandat og Viken tre mandater ekstra. Troms
og Finnmark mister tre og Innlandet og Nordland

1 Over- og underrepresentasjon er målt i om valgdistriktet har prosentvis flere eller færre innbyggere bak hvert mandat enn gjen-
nomsnittet. Et negativt tall betyr at valgdistriktet har færre innbyggere bak hvert mandat enn gjennomsnittet og dermed er over-
representert. Et positivt tall betyr at valgdistriktet er underrepresentert.

Tabell 5.5 Fordeling av mandater på 19 valgdistrikter med ulike mandatfordelingsmetoder. Basert på 
innbyggertall for andre kvartal 2019.

Arealfaktor 1,8
Ett utjevningsmandat til hvert valg-
distrikt og minimum fire mandater Bare innbyggertall

 
Mandater

Over-/under-
representasjon1 Mandater

Over-/under-
representasjon1 Mandater

Over-/under-
representasjon1

Østfold 9 5 % 9 5 % 9 5 %

Akershus 19 11 % 20 6 % 21 1 %

Oslo 20 8 % 20 8 % 22 –2 %

Hedmark 7 –11 % 7 –11 % 6 4 %

Oppland 6 –8 % 6 –8 % 6 –8 %

Buskerud 8 5 % 8 5 % 8 5 %

Vestfold 7 11 % 8 –3 % 8 –3 %

Telemark 6 –9 % 6 –9 % 6 –9 %

Aust-Agder 4 –7 % 4 –7 % 4 –7 %

Vest-Agder 6 –1 % 6 –1 % 6 –1 %

Rogaland 14 8 % 14 8 % 15 1 %

Hordaland 16 4 % 16 4 % 17 –2 %

Sogn og Fjordane 4 –14 % 4 –14 % 3 15 %

Møre og Romsdal 8 5 % 8 5 % 8 5 %

Sør-Trøndelag 10 5 % 10 5 % 11 –4 %

Nord-Trøndelag 5 –15 % 5 –15 % 4 6 %

Nordland 9 –15 % 8 –4 % 8 –4 %

Troms 6 –11 % 6 –11 % 5 7 %

Finnmark 5 –52 % 4 –40 % 2 20 %
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ett mandat hver. Dette gjør at Møre og Romsdal er
valgdistriktet med størst overrepresentasjon (sju
prosent færre innbyggere bak hvert mandat enn
gjennomsnittet). De øvrige valgdistriktene har
relativt lik representasjon.

Beregninger viser at en inndeling med 12 valg-
distrikter (der Viken er delt i 2 valgdistrikter) gir
lik fordeling av mandater som 11 valgdistrikter,
med unntak av at Vikens 38 mandater blir fordelt
på Øst- og Vest-Viken med henholdsvis 14 og 24
mandater. Tilsvarende viser beregninger at ved en
inndeling med 13 valgdistrikter (der Viken deles i
2 valgdistrikter, og der Troms og Finnmark også
er 2 valgdistrikter) får Finnmark og Troms hen-
holdsvis 4 og 6 mandater og blir dermed overre-
presentert med 40 og 11 prosent færre innbyg-
gere per mandat enn gjennomsnittet.

En mandatfordeling som bare tar utgangs-
punkt i innbyggertall, leder til at Troms og Finn-

mark mister 3 mandater og Innlandet og Nord-
land 1 mandat relativt til en mandatfordeling med
arealfaktor. Oslo og Rogaland får 1 av disse man-
datene hver, og Viken får 3. Dette gir en lav grad
av over- og underrepresentasjon ved 11 valgdis-
trikter. Med 13 valgdistrikter har Finnmark og
Troms en underrepresentasjon på 20 prosent og
7 prosent flere innbyggere bak hvert mandat enn
snittet.

5.4.7 Utvalgets vurdering

Utvalget mener det er en demokratisk verdi at alle
distrikter blir ivaretatt og får sine interesser repre-
sentert, men understreker at det ikke bare er
loven som kan sikre dette. Partiene har også et
viktig ansvar. Flertallet i utvalget (alle unntatt
Anundsen) mener at det er legitimt å ta dis-
triktspolitiske hensyn i mandatfordelingen og å
kompensere for tynt befolkede områder og områ-
der som ligger langt unna makten. Flertallet
mener at slike hensyn er særlig relevante for Finn-
mark, og peker her også på at dette har vært gjort
i lang tid i Norge.

66 Med 11 valgdistrikter er det ingen valgdistrikter som får
mindre enn 4 mandater uansett, men når Finnmark står
alene i en ordning med 13 valgdistrikter, vil dette få betyd-
ning.

1 Over- og underrepresentasjon er målt i om valgdistriktet har prosentvis flere eller færre innbyggere bak hvert mandat enn gjen-
nomsnittet. Et negativt tall betyr at valgdistriktet har færre innbyggere bak hvert mandat enn gjennomsnittet og dermed er over-
representert. Et positivt tall betyr at valgdistriktet er underrepresentert.

Tabell 5.6 Fordeling av mandater på elleve valgdistrikter med ulike mandatfordelingsmetoder. Basert på 
innbyggertall for andre kvartal 2019.

Arealfaktor 1,8

Ett utjevningsmandat til hvert 
valgdistrikt og minimum 

fire mandater Bare innbyggertall

 
Mandater

Over-/under-
representasjon1 Mandater

Over-/under-
representasjon1 Mandater

Over-/under-
representasjon1

Agder 10 –3 % 10 –3 % 10 –3 %

Innlandet 13 –10 % 12 –2 % 12 –2 %

Møre og Romsdal 8 5 % 9 –7 % 8 5 %

Nordland 9 –15 % 8 –4 % 8 –4 %

Oslo 20 8 % 21 3 % 21 3 %

Rogaland 14 8 % 15 1 % 15 1 %

Troms og Finnmark 11 –30 % 8 –3 % 8 –3 %

Trøndelag 15 –2 % 15 –2 % 15 –2 %

Vestfold og Telemark 13 2 % 13 2 % 13 2 %

Vestland 20 0 % 20 0 % 20 0 %

Viken 36 8 % 38 3 % 39 0 %
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Utgangspunktet i valgordningen og i mandat-
fordelingen er at alle stemmer teller likt. Flertallet
vil også peke på at ordningen med utjevningsman-
dater de siste to valgene har ledet til at alle stem-
mer teller like mye i den partipolitiske sammen-
setningen av Stortinget for partiene som kommer
over sperregrensen. Når flertallet vurderer å vide-
reføre distriktshensyn i fordelingen av mandater,
vil dette dermed primært påvirke hvor represen-
tantene kommer fra i landet, og ikke hvor mye
innflytelse hver velger har på partifordelingen på
Stortinget.

Flertallet ser flere argumenter for å ta spesielle
hensyn til de minste valgdistriktene. Små valgdis-
trikter kan hindre bredde i representasjonen fra et
distrikt, og utvalget mener at dette er uheldig. For
Finnmarks del vil en ordning som kun tar hensyn
til innbyggertallet, innebære at valgdistriktet blir
underrepresentert relativt til folketall. Flertallet
mener imidlertid dagens overrepresentasjon på
over 50 prosent er veldig stor.

Flertallet i utvalget (Christensen, Hagen, Hoff,
Holmøyvik, Høgestøl, Nygreen, Røhnebæk, Stokstad,
Strømmen, Tørresdal, Aardal, Aarnes og Aatlo)
mener det må være tungtveiende grunner for å
skjevfordele mandatene. Det er viktig at de minste
valgdistriktene sikres et antall mandater som gir
mulighet til representasjonsbredde, og som sikrer
at valgdistriktet blir hørt. Dette er særlig relevant
med 19 valgdistrikter fordi det da blir flere små
valgdistrikter. Flertallet mener at dette tilsier at
det bør være minst fire mandater i alle valgdistrik-
ter. Når utjevningsmandatene fordeles som i dag,
får de minste valgdistriktene mindre innflytelse
over direktemandatene enn de største. Flertallet
foreslår derfor å fordele ett utjevningsmandat til
hvert av valgdistriktene uten å ta hensyn til inn-
byggertallet. Dette vil gi de mindre valgdistrik-
tene en viss overrepresentasjon. Denne ordnin-
gen gir mindre utslag enn i dag, men sikrer de
mindre valgdistriktene litt større representasjon
på bekostning av de større. Mekanismen som bru-
kes, er objektiv, har mindre utslag enn i dag og er
mer levedyktig over tid enn en ordning som tar
hensyn til areal. Flertallet av medlemmene som er
av denne oppfatning (Christensen, Hagen, Holmøy-
vik, Høgestøl, Røhnebæk, Strømmen, Aardal, Aar-
nes og Aatlo), mener denne ordningen vil fungere
godt uavhengig av antallet og størrelsen på valg-
distriktene. Mindretallet av medlemmene med
denne oppfatningen (Hoff, Nygreen, Stokstad og
Tørresdal) mener denne ordningen fungerer med
dagens valgdistrikter, men ikke tar tilstrekkelige
distriktsmessige hensyn ved færre og større valg-
distrikter. Dersom valgdistriktene deles inn etter

de nye fylkene, vil disse medlemmene derfor
beholde dagens arealfaktor på 1,8.

Ett utvalgsmedlem (Anundsen) mener at valg-
ordningen bør ha statsborgere som kriterium for
mandatfordelingen. Dette medlemmet ønsker der-
for å avskaffe arealfaktoren og ikke innføre noen
ordning for å sikre de minste valgdistriktene.
Medlemmet støtter subsidiært modellen der are-
alfaktor utgår og erstattes av et minste antall
representanter fra hvert valgdistrikt.

Et mindretall i utvalget (Giertsen, Grimsrud,
Holmås og Storberget) vil beholde dagens arealfak-
tor på 1,8. Disse medlemmene mener at både
avstand fra sentrum og lav befolkningstetthet sta-
dig er viktige hensyn som kan tale for overrepre-
sentasjon. Det bør derfor fortsatt være mekanis-
mer i mandatfordelingen som tar generelle dis-
triktsmessige hensyn. Disse medlemmene mener
at uavhengig av antallet valgdistrikter vil en areal-
faktor bidra til å sikre slike valgdistrikter høyere
representasjon på en god måte. Medlemmene leg-
ger vekt på at arealfaktoren er en objektiv meka-
nisme, og at den fører til en rimelig god sikring av
distriktshensyn. Arealfaktoren gir ikke drama-
tiske utslag i noen av de ulike valgdistriktsinnde-
lingene, det er hovedsakelig Finnmark som sikres
en stor overrepresentasjon, da på bekostning av
Oslo og Akershus.

Utvalgsmedlem Holmås er i tillegg skeptisk til å
innføre kriterier som vil gi insentiver til å dele opp
valgdistriktene. Med en ordning slik flertallet
foreslår, vil valgdistriktene i fylket Vestland oppnå
større representasjon ved å være delt i Sogn og
Fjordane og Hordaland. Tilsvarende vil Finnmark
og Troms tape stort i samlet representasjon ved å
slå seg sammen i ett valgdistrikt.

5.5 Valg av distriktsmandater

5.5.1 Gjeldende rett

Grunnloven § 57 tredje ledd slår fast at 150 av
stortingsrepresentantene skal velges som dis-
triktsmandater. Regler for hvordan distriktsman-
datene skal velges, følger av Grunnloven § 59. Her
slås det fast at valget foregår som forholds-
tallsvalg, og at metoden som brukes for å fordele
mandatene på partiene, er Sainte-Laguës metode
med 1,4 som første delingstall. Det slås også fast i
denne bestemmelsen at listeforbund ikke er tillatt.

Valgloven § 11-4 har også regler for fordeling
av distriktsmandater mellom valglistene. I tillegg
til de reglene som følger av Grunnloven, er det
her også tatt inn bestemmelser om hva som skjer
om to valglister har lik kvotient eller likt stemme-
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tall. Ved lik kvotient er det listen med det høyeste
stemmetallet som får mandatet, mens i en situa-
sjon der stemmetallet også er likt, skal det trekkes
lodd.

5.5.2 Antall representanter

Utvalget har diskutert antall stortingsrepresen-
tanter som skal velges, og blitt enige om ikke å
foreslå å endre antallet representanter og beholde
dagens 169.

5.5.3 Fordelingsmetode

Norge har brukt Sainte-Laguës metode med 1,4
som første delingstall siden 1953. Sverige innførte
samme fordelingsmetode i 1952. Sverige endret
imidlertid valgloven nylig, med virkning fra valget
2018. En av endringene de gjorde, var å senke før-
ste delingstall fra 1,4 til 1,2.

Den rene Sainte-Laguës metode med første
delingstall 1 gir en svært proporsjonal fordeling av
mandatene. Det var et ønske om å begrense antal-
let partier som kom inn på Stortinget, som var
bakgrunnen for at den modifiserte metoden med
1,4 som første delingstall ble valgt i både Norge
og Sverige. Ordningen med å bruke 1,4 som før-
ste delingstall er fordelaktig for store og mellom-
store partier og gjør det vanskelig for de minste
partiene å få sine første mandater.

Det kan innvendes at partier som får tilstrek-
kelig oppslutning til å bli valgt inn, bør behandles
likt, og at det er uheldig at store partier skal få
mer uttelling av stemmene sine enn det mindre
partier får. Dette synes å ligge til grunn for end-
ringen i delingstall i Sverige. Der er det en nasjo-
nal sperregrense på 4 prosent som hindrer at små
partier får mandater, mens delingstallet er endret
til 1,2 for slik å sørge for at partier som kommer
over denne grensen, konkurrerer på relativt like
vilkår om mandatene.

I Norge har det vært lite debatt om metoden
som brukes for å fordele distriktsmandatene, og
bruken av 1,4 som første delingstall. Dette er et av
de elementene som kan ha betydning for propor-
sjonaliteten til valgordningen.

Utvalget viser til at det forrige valglovutvalget
foretok en grundig vurdering av ulike forde-
lingsmetoder. Sainte-Laguës metode er innarbei-
det i Norge og er en ordning som har fungert
godt. Gjennom en endring av første delingstall er
det mulig å øke proporsjonaliteten i valgordnin-
gen uten å endre selve fordelingsmetoden. Utval-
get mener at det ikke er grunn til å endre selve
prinsippet for fordeling av mandater, og mener

Sainte-Laguë fortsatt bør være den fordelingsme-
toden som brukes.

5.5.4 Første delingstall

I dag benyttes Sainte-Laguës metode med 1,4 som
første delingstall for å fordele mandatene mellom
partiene. Ved å redusere første delingstall vil for-
delen for de største partiene bli mindre. Tabellene
5.7–5.10 viser mandatfordelingen mellom parti-
ene med ulike delingstall og med ulikt antall valg-
distrikter basert på valgresultatet i 2017.67

Hovedmønstret i tabellene er klart: MDG får
henholdsvis 1 eller 2 ekstra mandater med første
delingstall på 1,2 eller 1. I tillegg får Rødt 1 man-
dat med 11 valgdistrikter. Sammenliknet med før-
ste delingstall på 1,4 er det kun med første
delingstall på 1 at MDG får 1 mandat (fra KrF)
med 19 valgdistrikter. I en modell med 12 eller 13
valgdistrikter får MDG 2 mandater både med 1
eller 1,2 som første delingstall relativt til 1,4. Disse
2 mandatene kommer fra Fremskrittspartiet og
enten Arbeiderpartiet eller Senterpartiet. I en
modell med 11 valgdistrikter vinner både MDG
og Rødt 1 mandat hver med lavere første delings-
tall. Disse 2 mandatene kommer fra Fremskritts-
partiet og Høyre.

Disse fordelingene skjuler også en stor end-
ring i hvilke partier som vinner direktemandatene
og utjevningsmandatene. Mens Arbeiderpartiet
ikke får noen utjevningsmandater og Høyre tar 3
ved et første delingstall på 1,4, får begge partiene
mellom 5 og 8 utjevningsmandater med et første
delingstall på 1. Ved at de mindre partiene vinner
direktemandater, blir altså de store partiene
underrepresentert og avhengig av å få utjevnings-
mandater.

Når det gjelder proporsjonalitet, øker denne
generelt med lavere delingstall. Effekten av å
redusere første delingstall varierer noe med antal-
let valgdistrikter. Å redusere første delingstall har
størst konsekvenser når Viken er ett felles valg-
distrikt i modellen med elleve valgdistrikter. Da
får også Rødt et ekstra mandat. Et lavere delings-
tall gir i tillegg flere partier mulighet til å oppnå
direktemandater fra valgdistrikter de står sterkt i,
framfor utjevningsmandater.

5.5.5 Sperregrense på distriktsmandater

I motsetning til utjevningsmandatene er det ingen
sperregrense på distriktsmandater i den norske

67 Beregningene tar hensyn til vedtatte endringer i kommune-
og fylkesstrukturen.
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valgordningen. Antall mandater som skal velges
fra hvert distrikt, innebærer likevel en «effektiv
sperregrense». Ettersom størrelsen på valgdis-
triktene varierer, vil den reelle terskelen for å bli
valgt inn variere fra distrikt til distrikt.

Det er mulig å innføre en sperregrense på dis-
triktsmandater. Da vil partiene måtte ha en større
andel stemmer i valgdistriktet enn sperregrensen.
I motsetning til dagens sperregrense på utjev-
ningsmandater vil en slik distriktssperregrense
altså basere seg på stemmetallet i distriktet.68 En
slik distriktssperregrense får først betydning når

den er høyere enn den effektive sperregrensen i
distriktet. Dermed vil betydningen en distrikts-
sperregrense får, variere mellom valgdistrikter
etter om den er høyere eller lavere enn den effek-
tive sperregrensen satt av antallet mandater.

1 Gallaghers disproporsjonalitetsmål.

Tabell 5.7 Mandatfordeling med 19 valgdistrikter og ulike første delingstall. Basert på innbyggertall fra andre 
kvartal 2019.

Første delingstall: 1,4 1,2 1

Arbeiderpartiet 50 49 49

Høyre 45 45 45

Fremskrittspartiet 27 27 27

Senterpartiet 18 18 18

Sosialistisk Venstreparti 11 11 11

Venstre 8 8 8

Kristelig Folkeparti 7 8 7

Miljøpartiet de Grønne 2 2 3

Rødt 1 1 1

LSq1  3,1  3,0  2,7

1 Gallaghers disproporsjonalitetsmål.

Tabell 5.8 Mandatfordeling med 13 valgdistrikter og ulike første delingstall. Basert på innbyggertall fra andre 
kvartal 2019.

Første delingstall: 1,4 1,2 1

Arbeiderpartiet 50 49 49

Høyre 45 45 45

Fremskrittspartiet 28 27 27

Senterpartiet 18 18 18

Sosialistisk Venstreparti 11 11 11

Venstre 8 8 8

Kristelig Folkeparti 7 7 7

Miljøpartiet de Grønne 1 3 3

Rødt 1 1 1

LSq1  3,4  2,7  2,7

68 I Sverige er det en annen type distriktssperregrense. Der
må et parti få minst 4 prosent av det nasjonale stemmetallet
for å bli valgt inn i Riksdagen med enten distriktsmandater
eller utjevningsmandater. Likevel kan partier som får under
dette nasjonalt, få representanter fra valgdistrikter der de
har vunnet minst 12 prosent av stemmene i distriktet.
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Hensikten med å ha en sperregrense er å hin-
dre fragmentering og dermed for mange partier i
parlamentet. Selv om terskelen er høy, betyr det
ikke at det ikke er mulig for nye partier å etablere
seg. I Sverige har eksempelvis enkelte nye små
partier kommet til og oppnådd representasjon i
Riksdagen, til tross for den høye formelle sperre-
grensen.69 Samtidig kan det tenkes at flere partier
hadde lyktes eller forsøkt, dersom terskelen for
representasjon hadde vært lavere.

Et argument som ofte trekkes fram mot å
senke terskelen for å vinne mandater, er mulighe-
ten for fragmentering, det vil si at mange svært
små partier velges inn. Dette kan imidlertid for-
hindres, ikke bare gjennom en fordeling som favo-

1 Gallaghers disproporsjonalitetsmål.

Tabell 5.9 Mandatfordeling med 12 valgdistrikter og ulike første delingstall. Basert på innbyggertall fra andre 
kvartal 2019.

Første delingstall: 1,4 1,2 1

Arbeiderpartiet 49 49 49

Høyre 45 45 45

Fremskrittspartiet 28 27 27

Senterpartiet 18 18 18

Sosialistisk Venstreparti 11 11 11

Venstre 8 8 8

Kristelig Folkeparti 8 7 7

Miljøpartiet de Grønne 1 3 3

Rødt 1 1 1

LSq1  3,3  2,7  2,7

1 Gallaghers disproporsjonalitetsmål.

Tabell 5.10 Mandatfordeling med 11 valgdistrikter og ulike første delingstall. Basert på innbyggertall fra 
andre kvartal 2019.

Første delingstall: 1,4 1,2 1

Arbeiderpartiet 49 49 49

Høyre 45 44 44

Fremskrittspartiet 28 27 27

Senterpartiet 18 18 18

Sosialistisk Venstreparti 11 11 11

Venstre 8 8 8

Kristelig Folkeparti 7 7 7

Miljøpartiet de Grønne 2 3 3

Rødt 1 2 2

LSq1  3,0  2,4  2,4

69 Dag Arne Christensen, «Hovedtyper av valgordninger. Pro-
porsjonalitet eller politisk styring?» (Notat 26-2002, Stein
Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, Universi-
tetsforskning i Bergen, 2002).
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riserer store partier, men også ved å ha sperre-
grense på distriktsmandatene. På den måten vil
partier over en viss størrelse kunne behandles
med stor grad av proporsjonalitet, men uten at det
kommer inn partier som kun har marginal støtte i
befolkningen.

En sperregrense i valgdistriktene kan være en
måte å hindre at terskelen for representasjon i
Viken blir veldig lav. Med stemmetallene fra 2017
ville KrF fått et direktemandat fra Viken med 2,7
prosent av stemmene i regionen. Senkes delings-
tallet til 1,2 eller 1, vil Rødt få 1 mandat i regionen
med 1,7 prosent av stemmene. Utenfor Viken lig-
ger den effektive sperregrensen i underkant av 4
prosent med 1,4 som første delingstall.

5.5.6 Utvalgets vurdering

Utvalget vil ikke øke antall representanter på Stor-
tinget og vil beholde Sainte-Lagües metode for å
fordele distriktsmandatene uavhengig av valgdis-
triktsinndeling.

5.5.6.1 Første delingstall

Flertallet i utvalget (Anundsen, Christensen, Giert-
sen, Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Røhne-
bæk, Stokstad, Storberget, Tørresdal, Aardal, Aar-
nes og Aatlo) går inn for å videreføre første
delingstall på 1,4.

Mindretallet i utvalget (Holmås, Høgestøl,
Nygreen og Strømmen) går inn for å senke første
delingstall til 1,2 for å gjøre det lettere for små par-
tier å bli representert og for å øke proporsjonalite-
ten for de minste partiene.

5.5.6.2 Distriktssperregrense

Utvalget er også delt i spørsmålet om det bør være
en sperregrense på distriktsmandater.

Flertallet i utvalget (Christensen, Giertsen,
Hagen, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Røhnebæk,
Strømmen, Aarnes og Aatlo) mener det ikke bør
innføres en distriktssperregrense dersom dagens
inndeling i 19 valgdistrikter videreføres. Medlem-
mene Christensen, Giertsen, Hagen, Røhnebæk,
Aarnes og Aatlo peker på at de effektive sperre-
grensene da vil være så høye at en lav distrikts-
sperregrense ikke vil ha betydning. Medlemmene
Holmås, Høgestøl, Nygreen og Strømmen er imot en
distriktssperregrense, uavhengig hvor store valg-
distriktene er.

Viken fylke vil få betydelig flere mandater enn
dagens største valgdistrikt dersom fylket blir
ett valgdistrikt. Dersom Viken fylke blir ett valg-

distrikt, mener derfor flertallet i utvalget (Anund-
sen, Christensen, Giertsen, Grimsrud, Hagen, Hoff,
Holmøyvik, Røhnebæk, Stokstad, Storberget, Tørres-
dal, Aardal, Aarnes og Aatlo) at det er nødvendig
å innføre en sperregrense på distriktsmandater.
Disse medlemmene mener den effektive sperre-
grensen i et samlet Viken blir for lav, og at en
sperregrense på distriktsmandater er nødvendig
for å hindre at veldig små partier blir represen-
tert. Mens flertallet av disse medlemmene (Chris-
tensen, Giertsen, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Stok-
stad, Tørresdal og Aardal) støtter en sperregrense
på tre prosent, støtter mindretallet av medlem-
mene (Anundsen, Grimsrud, Røhnebæk, Storberget,
Aarnes og Aatlo) en grense på fire prosent i valg-
distriktet.

Mindretallet i utvalget (Anundsen, Grimsrud,
Hoff, Holmøyvik, Stokstad, Storberget, Tørresdal og
Aardal) mener at det er hensiktsmessig å ha en
sperregrense på distriktsmandater også med
dagens distriktsinndeling. Disse medlemmene ser
at dette i dag vil ha liten betydning, men mener at
det er en god forsikring å ha for framtiden. Befolk-
ningsveksten er størst i de store byene, og det kan
ikke sees bort fra at de største valgdistriktene vil
få flere mandater i årene framover, og at det da
kan være nødvendig å ha en sperregrense på dis-
triktsmandatene. Mens medlemmene Hoff, Holm-
øyvik, Stokstad, Tørresdal og Aardal går inn for en
sperregrense på tre prosent i valgdistriktet, går
medlemmene Anundsen, Grimsrud og Storberget
inn for en sperregrense på fire prosent.

Et annet mindretall i utvalget (Holmås, Høge-
støl, Nygreen og Strømmen) vil ikke ha en ordning
med sperregrense på distriktsmandater selv om
Viken blir ett valgdistrikt. Disse medlemmene
mener det er positivt for demokratiet at flere par-
tier har mulighet til å bli representert.

5.6 Utjevningsmandater

Hensikten med utjevningsmandatene er å skape
mer samsvar mellom stemmefordelingen og man-
datfordelingen enn det som følger av distrikts-
mandatene. Hvor stor effekt utjevningsmandatene
har på proporsjonaliteten, avhenger av hvor
mange utjevningsmandater det er, og om det er en
sperregrense knyttet til dem.

5.6.1 Gjeldende rett

Grunnloven § 57 slår fast at 19 representanter skal
velges som utjevningsmandater, og at hvert valg-
distrikt skal ha 1 utjevningsmandat. I Grunnloven
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§ 59 følger nærmere regler om hvordan utjev-
ningsmandatene skal fordeles mellom partiene «i
det øyemed å oppnå størst mulig forholdsmessig-
het partiene imellom». Grunnloven § 59 femte
ledd slår fast at kun partier som får minst fire pro-
sent av det samlede stemmetallet for hele riket, er
med i konkurransen om utjevningsmandatene.
Det er antall godkjente stemmer, det vil si god-
kjente stemmesedler, som skal legges til grunn
når det skal avgjøres om et parti har nådd grensen
på fire prosent.70 Det er kun partier som er regis-
trert i Partiregisteret etter § 2 i partiloven, som
kan få utjevningsmandater. Dette framgår av ord-
lyden «parti» i Grunnloven og er presisert i forar-
beidene.71

Valgloven § 11-6 fastslår at det er riksvalgsty-
ret som fordeler utjevningsmandatene. Dette gjø-
res i henhold til reglene i Grunnloven § 59. Det
foretas et valgoppgjør med hele landet som ett
valgdistrikt, og det er avvik mellom dette oppgjø-
ret og det distriktsvise oppgjøret som avgjør
hvilke partier som får utjevningsmandater, og
hvor mange de får. Dersom et parti har fått flere
mandater enn det skulle hatt etter den nasjonale
fordelingen, beholder det disse mandatene, og det
gjennomføres en ny fordeling der det sees bort fra
dette partiets stemmer og mandater. Ved kvotient-
likhet er det partiet med størst stemmetall som får
mandatet. Dersom også stemmetallet er likt, trek-
kes det lodd.

Valgloven § 11-6 tredje ledd beskriver nær-
mere hvordan partienes utjevningsmandater for-
deles mellom valgdistriktene, og dermed hvilke
kandidater som velges. Et mål med fordelingen er
at partiene får sine utjevningsmandater i fylker
der de står relativt sterkt. For å få et mål som kan
sammenliknes på tvers av valgdistrikter med stor
variasjon i antall stemmer og antall mandater, reg-
nes det ut en vektet restbrøk. Denne restbrøken
er partiets stemmetall delt på delingstallet, som

igjen blir delt på antall stemmer det var per man-
dat i valgdistriktet. Partiet med den største rest-
brøken får det første utjevningsmandatet i det
valgdistriktet det har den største restbrøken. Der-
etter fjernes dette valgdistriktet fra utregningen,
og partiet med den nest største restbrøken får det
neste utjevningsmandatet, etc. Ettersom hvert
valgdistrikt kun har ett utjevningsmandat, kan
mandatet være tatt av et annet parti, og utjev-
ningsmandatet blir gitt i et valgdistrikt lenger ned
på listen. For de siste utjevningsmandatene som
fordeles, vil det dermed være få valgdistrikter
igjen, og et parti kan få utjevningsmandater i et
valgdistrikt der det har liten eller ingen oppslut-
ning.

5.6.2 Historisk utvikling

Utjevningsmandater ble diskutert gjentatte gan-
ger i første halvdel av 1900-tallet. Mens den parla-
mentariske valgordningsnemnd av 1927 i innstil-
ling II av 1929 mente utjevningsmandater ikke var
hensiktsmessig av praktiske årsaker, foreslo den
parlamentariske valgordningsnemnd av 1935 en
utjevningsordning med en riksliste. Den parla-
mentariske valgordningskommisjon av 1948 fore-
slo i 1949 å innføre en ordning med utjevning i
enkelte valgdistrikter som minner om dagens ord-
ning. Utjevningsmandater ble likevel først innført
i 1988. Innføringen av 8 utjevningsmandater ledet
til at det totale antallet stortingsrepresentanter
økte fra 157 til 165. Utjevningsmandatene utgjorde
da om lag 5 prosent av det totale antallet manda-
ter. Partiene fikk utjevningsmandatene sine der
de hadde flest «ubrukte» stemmer igjen, og man-
datene gikk dermed ofte til de største valgdistrik-
tene. Det forrige valglovutvalget foreslo å innføre
19 utjevningsmandater fordelt som et mandat per
valgdistrikt, og dette ble innført og gjeldende fra
valget i 2005. Det totale antallet mandater ble da
økt til 169, og de 19 utjevningsmandatene utgjør
omtrent 11 prosent av det totale antallet mandater.
Utjevningsmandatene fordeles mellom partiene
som ikke har fått en proporsjonal representasjon
på landsbasis. Etter at det er avklart hvilke partier
som skal ha utjevningsmandater, fordeles manda-
tene mellom valgdistriktene etter hvilke partier
som er relativt nærmest å vinne et mandat i valg-
distriktet, begrenset til ett mandat for hvert valg-
distrikt.

I Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) uttalte departe-
mentet at det ikke er gitt at antall utjevningsman-
dater til enhver tid skal samsvare med antall valg-
distrikter. Dersom det i framtiden skjer en vesent-
lig reduksjon av antall fylker – og dermed eventu-

70 Dette følger av Innst. O. nr. 35 (1988–1989) og er også
uttrykkelig uttalt av den forberedende fullmaktskomité ved
flere anledninger. Dette bygger på logikken i valgoppgjøret
der det kun er godkjente stemmer som tas med videre.
Blanke og forkastede stemmer regnes dermed ikke med i
valgoppgjøret og heller ikke i fastsettelse av sperregren-
sen. 

71 Utenriks- og konstitusjonskomiteen uttalte i Innst. O. nr. 35
(1988–1989) at etter komiteens oppfatning kan bare regis-
trerte partier delta i konkurransen om utjevningsmanda-
tene, enkeltvis eller ved fellesliste. Komiteen presiserte
videre at en fellesliste (mellom registrerte partier) må reg-
nes som et eget parti under utjevningen, adskilt fra eventu-
elle rene lister som stilles av de deltakende partier. Se Odd-
var Overå, Steinar Dalbakk, og Jan-Ivar Pavestad, Valglov-
givningen: valg til storting, fylkesting, kommunestyre og
sameting (Oslo: Kommuneforlaget, 1997). 
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elt av antall valgdistrikter – kan det bli nødvendig
med en ny debatt om valgordningen. Behovet for
utjevningsmandater og, i tilfelle, hvilket antall som
trengs for å sikre den ønskede proporsjonaliteten
ved valgordningen, må da vurderes på nytt.

5.6.3 Nordisk rett

Både Sverige og Danmark har en ordning med
utjevningsmandater. I Sverige er det 39 utjev-
ningsmandater av totalt 349 representanter i Riks-
dagen (utgjør om lag 11 prosent). Det er en sper-
regrense for å kunne få utjevningsmandater på
4 prosent på nasjonalt nivå. Fordelingen av utjev-
ningsmandater følger den samme logikken som i
Norge ved at mandater fordeles mellom partiene
som om landet var ett valgdistrikt. I motsetning til
den norske ordningen mister også partier som
har fått for mange mandater, de ekstra manda-
tene. Det er mandatene med lavest kvotient (stem-
metall delt på delingstall) som mister plassen. Om
et parti har krav på et utjevningsmandat, vil dette
bli fordelt på det valgdistriktet der partiet har
størst kvotient basert på en ren versjon av Sainte-
Laguës metode, det vil si med 1 som første
delingstall.

I Danmark er det totalt 40 utjevningsmandater
av 175 mandater (utgjør om lag 23 prosent). For å
kunne få utjevningsmandat må et parti enten ha 1)
oppnådd minst ett distriktsmandat, 2) i to av tre
landsdeler ha oppnådd like mange stemmer som
det gjennomsnittlige antall stemmer bak et dis-
triktsmandat, 3) oppnådd minst 2 prosent av stem-
mene i hele landet.

Island innførte utjevningsmandater i 2003. Av
63 representanter velges 9 som utjevningsmanda-
ter (utgjør om lag 14 prosent), med en sperre-
grense på 5 prosent.

5.6.4 Grenser for å få utjevningsmandater

Utjevningsmandatordningen ble innført for å
sikre en mer proporsjonal fordeling av mandatene
mellom partiene. Hvor stor grad av proporsjonali-
tet ordningen skaper, avhenger av flere faktorer.
For det første er det et spørsmål om hvor mye dis-
proporsjonalitet som blir skapt av fordelingen av
direktemandater. Hvis disse er proporsjonalt for-
delt allerede, er det ikke behov for utjevningsman-
datene. For det andre er det et spørsmål om hvor
mange partier som får konkurrere om utjevnings-
mandatene, og – kanskje viktigere – hvor mange
partier som ikke får være med i konkurransen om
utjevningsmandater. I dag bestemmes dette av
sperregrensen, og den norske valgordningen er

svært proporsjonal for partiene over denne sper-
regrensen. Til slutt er det et spørsmål om hvor
mange utjevningsmandater det er å fordele. Jo
flere utjevningsmandater, jo mer proporsjonal vil
ordningen være for partiene som er med i konkur-
ransen om utjevningsmandatene. Hvor viktig
dette er, avhenger dermed av hvor proporsjonalt
fordelt de direktevalgte mandatene er. I det føl-
gende diskuteres sperregrensen og antallet utjev-
ningsmandater.

5.6.4.1 Sperregrense

Kriteriene for å kunne få utjevningsmandater har
stor betydning for proporsjonaliteten til valgord-
ningen. Som tidligere vist skyldes disproporsjona-
liteten i den norske valgordningen i første rekke
partiene som ikke kommer over sperregrensen
og er underrepresentert på Stortinget.

Ved de siste valgene har det vært knyttet stor
oppmerksomhet til sperregrensen på fire prosent,
og det har vært hevdet at regjeringsspørsmålet
avgjøres ut fra hvilke partier som har kommet
over eller under sperregrensen.72 Dette skaper
uforutsigbarhet og er grobunn for å stemme tak-
tisk for å få et parti over sperregrensen. Til en viss
grad kan dette gi inntrykk av at de minste parti-
ene har større innflytelse enn de egentlig har,
fordi regjeringssamarbeid avhenger av om de
kommer over sperregrensen eller ikke. For vel-
gere som vil stemme på partier nær sperregren-
sen, kan det være usikkert om stemmen vil være
bortkastet eller ikke. Dette er uheldig. Utvalget
ser at konsekvensene av å komme over eller
under sperregrensen er veldig store.

Sperregrensen har stor betydning for graden
av proporsjonalitet i valgordningen. Ved valget i
2017 fikk MDG og Rødt færre mandater enn det
stemmetallet skulle tilsi, og dette er hovedårsaken
til disproporsjonaliteten. MDG fikk nesten 94 000
stemmer og 1 mandat. Til sammenlikning fikk
KrF 8 mandater med nesten 123 000 stemmer, det
vil si omtrent 30 000 flere stemmer. Å endre sper-
regrensen eller innføre andre regler for utjev-
ningsmandater er dermed en mulig løsning for å
bedre proporsjonaliteten i valgordningen.

Utvalget har vurdert å endre sperregrensen
for utjevningsmandater. Dette er illustrert i tabel-
lene 5.11–5.14. I disse tabellene er valgresultatet
for 2017 brukt til å regne ut konsekvensene av
ulike distriktsinndelinger og ulike sperregren-

72 Bjørn Erik Rasch, «Lotteridemokrati? – Om det manglende
samsvaret mellom velgerflertall og stortingsflertall», Norsk
statsvitenskapelig tidsskrift 26, nr. 2 (2010): 168–181.
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ser.73 En justering av sperregrensen slik at flere
partier kommer over sperregrensen, vil ha stor
betydning for graden av proporsjonalitet i valgord-
ningen.

Den første kolonnen i hver tabell viser en par-
tifordeling basert på valgresultatet i 2017 med
oppdatert mandatfordeling, her er sperregrensen
på 4 prosent og det er et utjevningsmandat per
valgdistrikt. Tabell 5.11 viser at 19 valgdistrikter
ville gitt Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Arbei-
derpartiet ett mandat hver på bekostning av Sen-
terpartiet og Kristelig Folkeparti (KrF) med opp-
datert mandatfordeling, sammenliknet med det
som var valgresultatet i 2017. Dette forbedrer pro-
porsjonaliteten noe, fra 3,2 til 3,1. Tilsvarende tall
for 13 eller 12 valgdistrikter fremgår av tabell 5.12
og 5.13. Her blir proporsjonaliteten noe dårligere
så lenge sperregrensen er på 4 prosent. Med
11 valgdistrikter vinner MDG igjen 1 ekstra man-
dat, men ikke Arbeiderpartiet, og det blir noe
bedre proporsjonalitet, jf. tabell 5.14.

Tabellene viser også at det er når sperregren-
sen senkes at det kommer store forbedringer i
proporsjonalitet. MDG får da mellom fem og seks
mandater uavhengige av valgdistriktsinndeling,
noe som er mer proporsjonalt enn dagens ene
mandat. MDG og KrF får altså med en senket
sperregrense et antall mandater som tydeligere
viser at de to partiene hadde liknende oppslut-
ning. Siden Rødt ikke kommer over en sperre-
grense på tre prosent, får ikke partiet flere manda-
ter i noen av tabellene. Med ulikt antall valgdis-
trikter er det litt variasjon i hvem som taper på
lavere sperregrense. Dette er delvis avhengig av
hvor mange mandater partiene får med en sperre-
grense på fire prosent. Partiene som har utjev-
ningsmandater, og som er overrepresentert, mis-
ter til MDG.

Alternativt kan det stilles spørsmål ved om
sperregrensen bør heves. Heves sperregrensen til
5 prosent, faller gevinsten for MDG ikke uventet
bort. Med utgangspunkt i valgresultatet fra 2017
vil også Venstre og KrF komme under sperre-
grensen og tape 3 mandater hver i en ordning
med 12 (13) valgdistrikter. Disse mandatene vil gå
til Arbeiderpartiet og Høyre. Begrunnelsen for å
heve grensen kan være å begrense fragmenterin-

73 Beregningene tar hensyn til vedtatte endringer i kommune-
og fylkesstrukturen. Det er regnet med en arealfaktor på
1,8.

1 Gallaghers disproporsjonalitetsmål.

Tabell 5.11 Valgresultatet med 19 valgdistrikter og varierende antall utjevningsmandater per valgdistrikt og 
sperregrense.

Antall utjevningsmandater per distrikt
(stemmetall fra 2017 og mandatfordeling basert 
på innbyggertall fra andre kvartal 2019)

Ett utjevningsmandat 
per distrikt

To utjevningsmandater 
per distrikt

Sperregrense 4 % 3 % 4 % 3 %

Arbeiderpartiet 50 50 49 48

Høyre 45 43 45 44

Fremskrittspartiet 27 26 27 26

Senterpartiet 18 18 19 18

Sosialistisk Venstreparti 11 10 11 11

Venstre 8 8 8 8

Kristelig Folkeparti 7 7 8 7

Miljøpartiet De Grønne 2 6 1 6

Rødt 1 1 1 1

Antall direktemandater 150 150 131 131

LSq1 3,1 2,5 3,2 2,2
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1 Gallaghers disproporsjonalitetsmål.

Tabell 5.12 Valgresultatet med 13 valgdistrikter (Viken delt i to valgdistrikter, og Troms og Finnmark er hvert 
sitt valgdistrikt) og varierende antall utjevningsmandater per valgdistrikt og sperregrense.

Antall utjevningsmandater per distrikt 
(stemmetall fra 2017 og mandatfordeling basert 
på innbyggertall fra andre kvartal 2019)

Ett utjevningsmandat 
per distrikt

To utjevningsmandater 
per distrikt 

Sperregrense 4 % 3 % 4 % 3 %

Arbeiderpartiet 50 50 49 48

Høyre 45 43 45 44

Fremskrittspartiet 28 28 27 26

Senterpartiet 18 18 19 18

Sosialistisk Venstreparti 11 10 11 11

Venstre 8 7 8 8

Kristelig Folkeparti 7 7 8 7

Miljøpartiet De Grønne 1 5 1 6

Rødt 1 1 1 1

Antall direktemandater 156 156 143 143

LSq1 3,4 2,6 3,2 2,2

1  Gallaghers disproporsjonalitetsmål.

Tabell 5.13 Valgresultatet med 12 valgdistrikter (Viken er delt i to valgdistrikter) og varierende antall 
utjevningsmandater per valgdistrikt og sperregrense.

Antall utjevningsmandater per distrikt 
(stemmetall fra 2017 og mandatfordeling basert 
på innbyggertall fra andre kvartal 2019) 

Ett utjevningsmandat 
per distrikt

To utjevningsmandater 
per distrikt

Sperregrense 4 % 3 % 4 % 3 %

Arbeiderpartiet 49 49 49 48

Høyre 45 44 45 44

Fremskrittspartiet 28 28 27 26

Senterpartiet 18 18 19 18

Sosialistisk Venstreparti 11 10 11 11

Venstre 8 7 8 8

Kristelig Folkeparti 8 7 8 7

Miljøpartiet De Grønne 1 5 1 6

Rødt 1 1 1 1

Antall direktemandater 157 157 145 145

LSq1 3,3 2,5 3,2 2,2
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gen av partisystemet og å begrense «småpartie-
nes» innflytelse.

En utfordring med å heve sperregrensen er at
det kan lede til svært mange «bortkastede» stem-
mer. Som tabellene 5.11–5.14 viser, er det særlig
den manglende representasjonen for partier
under sperregrensen som driver den høye graden
av disproporsjonalitet. Antall partier som får liten
uttelling av stemmene sine, vil øke, og det har
betydning for hvor mange stemmer som ikke får
noen betydning.

5.6.4.2 Andre måter å kvalifisere til 
utjevningsmandater

Et alternativ til å senke sperregrensen kan være å
introdusere en annen måte å kvalifisere for utjev-
ningsmandat. Et av hensynene bak å ha en sperre-
grense på utjevningsmandatene er å forhindre for
stor fragmentering og at det kommer inn flere par-
tier på Stortinget. I lys av dette argumentet har
utvalget vurdert om partier som vinner minst ett
distriktsmandat – og dermed allerede er represen-
tert på Stortinget – bør kunne få utjevningsmanda-
ter til tross for at de får mindre enn fire prosent av
stemmene. En liknende ordning ble foreslått av
den parlamentariske valgordningskommisjon av

1948.74 Kommisjonen foreslo at kun partier som
hadde fått distriktsmandater i tre valgdistrikter,
skulle få mulighet til å få utjevningsmandater.75

Ettersom partiet med en slik ordning allerede er
representert på Stortinget, vil konsekvensen
hovedsakelig være at partiet blir representert i
tråd med velgernes interesser, heller enn at det
kommer inn flere partier på Stortinget. Det har
altså betydning for proporsjonaliteten uten å øke
antallet interesser som er representert. I Dan-
mark er dette en mulighet, men regelen har liten
praktisk betydning ettersom sperregrensen for å
få utjevningsmandat er to prosent. Det er få par-
tier som får lavere oppslutning enn dette, og som
samtidig vinner et distriktsmandat og har krav på
utjevningsmandater.

En slik løsning kan tenkes å gjøre det enklere
for partier som har geografisk konsentrert støtte,

1  Gallaghers disproporsjonalitetsmål.

Tabell 5.14 Valgresultatet med 11 valgdistrikter og varierende antall utjevningsmandater per valgdistrikt og 
sperregrense.

Antall utjevningsmandater per distrikt 
(stemmetall fra 2017 og mandatfordeling basert 
på innbyggertall fra andre kvartal 2019) 

Ett utjevningsmandat 
per distrikt

To utjevningsmandater 
per distrikt

Sperregrense 4 % 3 % 4 % 3 %

Arbeiderpartiet 49 49 49 48

Høyre 45 43 45 44

Fremskrittspartiet 28 28 27 26

Senterpartiet 18 18 18 18

Sosialistisk Venstreparti 11 10 11 11

Venstre 8 7 8 8

Kristelig Folkeparti 7 7 8 7

Miljøpartiet De Grønne 2 6 2 6

Rødt 1 1 1 1

Antall direktemandater 158 158 147 147

LSq1 3,0 2,4 3,0 2,2

74 Den parlamentariske valgordningskommisjon av 1948 (Inn-
stilling I 1949), s. 37.

75 Den parlamentariske valgordningskommisjon av 1948 (Inn-
stilling I 1949), s. 35, foreslo også at det skulle være en
nasjonal sperregrense på distriktsmandater på tre prosent,
men at en også kunne få distriktsmandater om en fikk den
andel stemmer som tilsvarte det totale stemmetallet i et dis-
trikt delt på antallet mandater i distriktet (kommisjonen
foreslo å bruke største brøks metode der dette tallet er av
relevans i utregningen).
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å få flere mandater på Stortinget, enn for like store
partier som har jevn oppslutning over hele landet.
Samtidig skal det mye til for at slike regionale par-
tier har så stor oppslutning at de har krav på utjev-
ningsmandater i tillegg til direktemandat(ene).
Om det er lettest å få utjevningsmandat eller
direktemandat, varierer mellom valgdistriktene
basert på hvor over- eller underrepresentert valg-
distriktet er. I valgdistrikter som har flere manda-
ter enn det innbyggertallet alene tilsier, vil det
være lettere å få direktemandat enn utjevnings-
mandat. I distrikter som derimot får færre manda-
ter, vil det være enklere å få utjevningsmandat.

Hadde distriktsmandater gitt mulighet til å få
utjevningsmandater ved forrige valg, ville resulta-
tet tilsvart å redusere sperregrensen til to pro-
sent. Det er altså MDG og Rødt som tjener på en
slik endring på bekostning av de større partiene,
og ordningen ville vært mer proporsjonal enn
dagens ordning.

5.6.4.3 Antall utjevningsmandater

Antall utjevningsmandater har betydning for hvor
stor disproporsjonalitet i fordeling av distrikts-
mandater som kan veies opp gjennom utjevnings-
mandatene. Ettersom utvalget er enige i at det
totale antall mandater ikke skal endres, vil en
økning i antall utjevningsmandater innebære at
det blir færre distriktsmandater. Dersom antallet
utjevningsmandater ikke tilsvarer antallet regio-
ner, kan ikke utjevningsmandatene fordeles på fyl-
kene på samme måte som i dag. For å illustrere
effekten av ulikt antall utjevningsmandater har
beregningen i tabellene 5.11–5.14 likevel tatt
utgangspunkt i ett eller to utjevningsmandater per
distrikt. Tabellene viser tenkte resultater med
ulike sperregrenser og ulike antall utjevnings-
mandater og hvordan dette påvirker målet på pro-
porsjonalitet med utgangspunkt i valgresultatet
fra 2017.76

Om vi begynner med kolonnene for fire pro-
sent sperregrense, ser vi at en reduksjon i antallet
distriktsmandater har konsekvenser. Som nevnt
over ville MDG fått 1 ekstra distriktsmandat med
en mandatfordeling basert på dagens innbygger-
tall og med 11 eller 19 valgdistrikter. Om antallet
utjevningsmandater økes til 2 per valgdistrikt, vil
MDG miste dette mandatet i en modell med 19
valgdistrikter. Med 19 valgdistrikter blir altså ord-

ningen mer disproporsjonal siden MDG ikke var
over sperregrensen ved valget i 2017. Når flere
mandater blir satt av som utjevningsmandater, blir
det dermed færre direktemandater for MDG å
kjempe om. I tillegg betyr 2 utjevningsmandater
per valgdistrikt at også Arbeiderpartiet mister litt
av overrepresentasjonen med 19 valgdistrikter.

Om sperregrensen endres til 3 prosent og
antallet utjevningsmandater økes til 2 per valgdis-
trikt, blir det enda større endringer. Fremskritts-
partiet og Høyre mister 1 mandat med 11, 12 og
13 valgdistrikter, og Arbeiderpartiet mister ytter-
liggere 1 mandat med 19 og 13 valgdistrikter.

Å øke antallet utjevningsmandater ser altså
ikke ut til å ha store konsekvenser uten å samtidig
endre nivået på sperregrensen. Så lenge sperre-
grensen er på 4 prosent, er det veldig små for-
skjeller i fordelingen av mandater i en ordning
med 19 valgdistrikter og en viss omfordeling mel-
lom de største partiene i en ordning med færre
valgdistrikter. Disproporsjonaliteten reduseres
noe.

Det samme er tilfellet om en endrer sperre-
grensen til tre prosent. Å redusere sperregrensen
bedrer proporsjonaliteten i stor grad. Å øke antal-
let utjevningsmandater i tillegg leder også til en
viss forbedring, men denne forbedringen er min-
dre. Senkes derimot sperregrensen til to prosent,
har antallet utjevningsmandater mer å si fordi det
da vil være enda et parti som konkurrerer om
utjevningsmandater.

5.6.5 Fordeling av utjevningsmandater

Det er ikke mulig i forkant av valget å forutsi i
hvilket valgdistrikt et parti kan få valgt inn en
representant gjennom utjevningsmandatordnin-
gen. Dette skaper uforutsigbarhet for både parti-
ene og kandidatene. Særlig de mindre partiene er
sårbare for at små marginer kan avgjøre om sen-
trale kandidater kommer inn på Stortinget eller
ikke. Hvilke partier som får utjevningsmandater i
hvilke distrikter, er også helt avhengig av de
andre partienes oppslutning.

Prinsippet for dagens tildeling av utjevnings-
mandater er i utgangspunktet enkelt: Partiene får
sine utjevningsmandater i valgdistrikter der de
relativt sett lå nærmest til å få et distriktsmandat.
For at dette ikke skal påvirke den geografiske
sammensetningen, er det ett utjevningsmandat
per valgdistrikt. Dermed vil de siste utjevnings-
mandatene kunne bli plassert i distrikter der par-
tiene har begrenset oppslutning. Dette vil kunne
skje fordi mandatene i valgdistriktene partiene
har større oppslutning i, allerede har blitt tildelt

76 Ettersom det er brukt oppdatert mandatfordeling (innbyg-
gertall fra andre kvartal 2019 og med vedtatte struktu-
rendringer), så vil det uansett avvike fra det reelle valgre-
sultatet i 2017.
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andre partier.77 Utvalget mener det er grunn til å
diskutere om det er mulig å fordele utjevnings-
mandatene på en mer forutsigbar måte for parti-
ene og velgerne.

En måte å lage en mer forutsigbar ordning på
er at utjevningsmandatene velges fra en «nasjonal
liste». Dette har vært diskutert flere ganger tidli-
gere og ble i sin tid foreslått av den parlamenta-
riske valgordningsnemnden av 1927. Nemnden
mente at medlemmene på en «riksliste» kunne
representere riksinteresser og ville være kandida-
ter av særlig dyktighet.78 Dette ble ikke tatt til
følge av Stortinget.

Dagens utjevningsmandatordning legger vekt
på den geografiske fordelingen av mandatene. At
utjevningsmandatene ikke forrykker balansen
mellom valgdistriktene, er dermed et sentralt kri-
terium. Det er imidlertid også mulig å ta utgangs-
punkt i andre hensyn om det innføres en nasjonal
liste. Det kan være ønskelig at partiene får mer
innflytelse, at velgerne får mer innflytelse, eller at
ordningen blir lettere å forstå. Hvis partiene eller
velgerne skal ha mer makt over plasseringen av
utjevningsmandatene, vil det være vanskelig å
opprettholde distriktshensynene på samme måte
som i dag. Det er nettopp begrensningen i antallet
utjevningsmandater fra hvert valgdistrikt som kan
få uheldige konsekvenser for de siste partiene
som får utjevningsmandater.

En kan se for seg flere måter en nasjonal liste
kan fungere på. Partiene vil uansett i første
omgang måtte sette opp en liste over kandidatene
til utjevningsmandater. Denne bør bestå av perso-
ner som allerede er kandidater i de ulike valgdis-
triktene. Når distriktsmandatene er fordelt og det
er klart hvor mange utjevningsmandater et parti
skal få, kan valget av kandidater på den nasjonale
listen begynne. Her er det to mulige måter å gjen-
nomføre fordelingen på avhengig av om bare par-
tiene eller også velgerne skal ha innflytelse på
hvem som blir valgt. Kandidatene kan enten først
velges fra distriktene eller først velges fra den
nasjonale listen.

Den første ordningen vil likne dagens ordning.
Kandidatoppgjøret gjennomføres i alle valgdistrik-
tene, og det regnes så ut hvor mange utjevnings-
mandater hvert parti skal ha. De kandidatene som
allerede har blitt valgt fra de distriktsvise listene,
blir strøket fra de nasjonale listene. Utjevnings-
mandatene blir deretter valgt fra den nasjonale

listen partiene har satt opp på forhånd. Det er van-
skelig å se for seg hvordan ordningen kan kombi-
neres med en personvalgordning. Siden kandida-
ter som allerede er valgt, blir fjernet fra den nasjo-
nale listen, vil det være vanskelig for velgeren å
vite hvilke kandidater som har mulighet til å bli
valgt. For ikke å gå for langt fra dagens ordning
og innføre for mange nye elementer kan det der-
med være hensiktsmessig at valgmyndighetene
offentliggjør de nasjonale listene i forkant av val-
get, men at de ikke trykkes på stemmeseddelen,
og at det ikke åpnes for personvalg. For å sikre at
det ikke blir for få kandidater på den nasjonale
listen, bør det ikke være noen begrensning på
antallet kandidater hvert parti kan stille opp.

I den andre ordningen kan de nasjonale listene
ha forrang over distriktslistene, og det kan der-
med også åpnes for personvalg på de nasjonale
listene. På samme måte som over vil mandatforde-
lingen gjennomføres i valgdistriktene, og det vil
regnes ut antallet utjevningsmandater hvert parti
har krav på. Før kandidatoppgjøret gjennomføres i
hvert valgdistrikt, blir de nasjonale representan-
tene valgt. Når en kandidat har fått et utjevnings-
mandat, strykes kandidaten fra distriktslistene.
Etter at utjevningsmandatene er blitt valgt, gjen-
nomføres så kandidatkåringen i hvert enkeltdis-
trikt. Med denne ordningen er det mulig å ha en
personvalgordning slik som foreslått i kapittel 7.
Da kan den nasjonale listen trykkes på stemme-
seddelen sammen med de lokale listene, og vel-
gerne kan gi personstemmer på begge listene. Så
vil de kandidatene på den nasjonale listen som har
fått flest personstemmer, bli valgt. Siden den
nasjonale listen vil stå på stemmeseddelen og ha
den samme ordningen for personvalg, vil det være
lettere for velgeren både å vite hvem som blir
valgt på den nasjonale listen, og å påvirke dette
valget. Særlig for velgere i valgdistrikter der et
parti ikke har reell mulighet til å bli valgt inn, vil
dette gi velgerne en innflytelse over hvilken kan-
didat som skal representere dem som utjevnings-
mandater. Dersom navnet på alle kandidatene skal
stå på stemmesedlene, er det nødvendig å
begrense antallet kandidater partiet kan føre opp.
Dette er viktig for at velgerne skal ha mulighet til
å forstå hvem som kan bli valgt på den nasjonale
listen, og for at den nasjonale listen skal kunne
trykkes på stemmeseddelen. Et eventuelt person-
valg på nasjonal liste bør følge reglene for person-
valg ved de andre valgene.

Spørsmålet om utjevningsmandater skal vel-
ges fra en nasjonal liste eller fra hvert av valgdis-
triktene, handler om hva som er viktigst av geo-
grafisk representasjon, partiene og velgernes inn-

77 I 2005 fikk Venstre et utjevningsmandat fra Finnmark selv
om partiet bare fikk 826 stemmer (2,2 prosent oppslutning)
i valgdistriktet. 

78 Se diskusjon i Innst. S. nr. 9 (1938) s. 184.
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flytelse og enkelhet i valgordningen. Dagens for-
deling av utjevningsmandatene er uforutsigbar og
vanskelig å forstå, men sikrer geografisk repre-
sentasjon. En ordning der representantene først
velges fra distriktene og så fra en nasjonal liste, vil
gi partiene makt over hvem som blir valgt. Samti-
dig kan ordningen være lite gjennomsiktig for vel-
gerne fordi den nasjonale listen ikke vil bli trykt
på stemmeseddelen, og fordi det kan være kandi-
dater langt ned på den nasjonale listen som får
utjevningsmandatene om kandidatene lenger opp
allerede er valgt direkte. En ordning med en
nasjonal liste som har forrang over distriktslis-
tene, vil muliggjøre personvalg og være gjennom-
siktig for velgerne. Fordi mandater på den nasjo-
nale listen vil komme i tillegg til direktevalgte
mandater, kan det bli flere mandater fra samme
valgdistrikt. Dette vil kunne svekke den geo-
grafiske representasjonen. Personvalgordningen
vil også gjøre at partiene får mindre makt over
hvem som blir valgt, enn i en ordning uten person-
valg.

5.6.6 Krav til å stille liste

I dagens ordning er det mulig at partier kan ha
krav på utjevningsmandater i et valgdistrikt de
ikke har stilt liste i. Hverken Grunnloven eller
valgloven regulerer en slik mulighet. Utvalget har
diskutert hvordan en slik situasjon best kan løses.

En mulighet er at det stilles krav om at parti-
ene må stille liste i alle valgdistriktene for å være
med i konkurransen om utjevningsmandater. Selv
uten et slikt krav har alle partier som har vært
med i konkurransen om utjevningsmandater, fak-
tisk gjort dette så langt, men det er ikke gitt at det
også vil være tilfelle i framtiden. Ved å ta dette inn
som et krav vil problemet med at et parti kan få
utjevningsmandat i et valgdistrikt de ikke har stilt
liste i, løses. Utjevningsmandater skal brukes for å
utjevne resultatet på nasjonalt plan, og det vil der-
med kunne være rimelig å stille krav om at parti-
ene som kan få utjevningsmandater, er nasjonale
partier. Dette vil også virke som et insentiv for
nasjonale partier og mot helt regionale partier.

Alternativt kan det innføres en regel om at par-
tier mister sitt utjevningsmandat om de ikke stiller
liste i det valgdistriktet der de får utjevningsman-
datet. Dette vil gi partiene et sterkt insentiv om å
stille lister i alle valgdistrikter. Det er mulig å stille
med likelydende lister i flere valgdistrikter, og det
bør dermed være en overkommelig mulighet for
alle aktuelle partier å stille liste i hele landet.

5.6.7 Utvalgets vurdering

Utvalget har vurdert om utjevningsmandater er
en ønsket del av valgordningen, eller om den
ønskede proporsjonalitet kan oppnås på andre
måter. Ordningen er et kompliserende element,
noe som i seg selv kan hevdes å være uheldig.
Utvalget trekker fram at særlig fordelingen av
utjevningsmandater mellom valgdistriktene kan
være krevende å forstå, og gjennom mediene kan
velgerne få inntrykk av at det er tilfeldigheter og
svært små marginer som avgjør.

Utvalget mener imidlertid at utjevningsmanda-
ter har bidratt positivt til valgordningen gjennom
at de sikrer at partiene får det antallet mandater
som de ville hatt ut fra de nasjonale stemmetal-
lene. Dette veier dermed opp for den dispropor-
sjonalitet som er et resultat av inndeling i valgdis-
trikter. Utvalget er derfor enig om at det fortsatt
bør være en ordning med utjevningsmandater
også i ny valgordning, men har diskutert om det
er mulig å forbedre innretningen av ordningen.

5.6.7.1 Antall utjevningsmandater

Utvalget har vurdert hvor mange utjevningsman-
dater det bør være, og mener dette henger
sammen med hvordan mandatene fordeles, og
med hvor mange valgdistrikter det er. I Norge er
andelen utjevningsmandater i dag om lag 11 pro-
sent.

Dersom antall valgdistrikter reduseres og det
fortsatt er 1 utjevningsmandat i hvert distrikt, vil
det bli færre utjevningsmandater. I en struktur
med 11 valgdistrikter vil utjevningsmandatene
eksempelvis utgjøre 6,5 prosent. Dette kan redu-
sere effekten av utjevningsmandatene. Samtidig
kan færre og større valgdistrikter i seg selv bidra
til økt proporsjonalitet og dermed redusere betyd-
ningen av utjevningsmandatene. Utvalget mener
derfor antallet utjevningsmandater må sees i sam-
menheng med andre elementer i ordningen, slik
som antallet valgdistrikter og størrelsen på disse.

Med dagens 19 valgdistrikter har utvalget
kommet fram til at antall utjevningsmandater
fremdeles bør være 19. Det gjør det mulig at hvert
valgdistrikt kan få 1 utjevningsmandat hver, og
dermed sikres også den geografiske fordelingen
av mandatene. Utvalget legger her vekt på at ord-
ningen fungerer godt, og at 19 utjevningsmanda-
ter har vist seg å sikre proporsjonaliteten for de
partier som kommer over sperregrensen, på en
god måte. Ved at hvert valgdistrikt får et utjev-
ningsmandat, er den totale mandatfordelingen
mellom valgdistriktene forutsigbar. Også i en
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struktur med 11–13 valgdistrikter mener utvalget
at det har en verdi at den totale mandatfordelin-
gen er forutsigbar, og hvert valgdistrikt bør ha
like mange utjevningsmandater.

Utvalget har diskutert om det skal være ett
eller to utjevningsmandater per valgdistrikt. Dette
har begrenset betydning så lenge sperregrensen
beholdes på fire prosent. Om sperregrensen sen-
kes og flere partier har krav på utjevningsmanda-
ter, vil antallet utjevningsmandater ha større
betydning. Da vil ikke ett utjevningsmandat per
valgdistrikt være tilstrekkelig til å skape en pro-
porsjonal fordeling mellom partiene over sperre-
grensen.

Utvalget har imidlertid kommet til at en ikke
ønsker en sterkere omfordeling av mandatene
enn den som endringen i sperregrensen lager
alene. Ettersom ett utjevningsmandat per valgdis-
trikt har en tilstrekkelig god effekt for å skape
proporsjonale resultater, ønsker utvalget ikke å
øke antall utjevningsmandater. Ved å øke antall
utjevningsmandater vil antall direktemandater
reduseres, og utvalget mener det ikke vil være
heldig. Utvalget går derfor inn for at det skal være
ett utjevningsmandat per valgdistrikt.

5.6.7.2 Grenser for å få utjevningsmandater

Utvalget mener at sperregrensen på utjevnings-
mandater kan være lik uavhengig av antallet valg-
distrikter. Utvalget er også enige om at kun poli-
tiske partier etter § 2 i partiloven skal kunne få
utjevningsmandater. Når det gjelder hva som skal
kreves for å kunne konkurrere om antall utjev-
ningsmandater, har utvalget delt seg.

Flertallet i utvalget (Christensen, Hagen, Hoff,
Holmøyvik, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Stokstad,
Strømmen, Tørresdal og Aardal) mener at sperre-
grensen bør reduseres til tre prosent. Dette vil
gjøre forskjellen mellom partier over og under
sperregrensen noe mindre og redusere de mest
ekstreme utslagene av sperregrensen. Ved to
tredjedeler av valgene siden den andre verdens-
krigen har det vært partier i Norge med oppslut-
ning på mellom tre og fem prosent. Sperregren-
sen får derfor stor betydning, og små marginer
rundt sperregrensen vil kunne få store utslag.
Disse medlemmene mener at valgordningen vil
bli mer forutsigbar om sperregrensen er noe
lavere enn i dag. En slik ordning vil også være
mer proporsjonal, lede til færre bortkastede stem-
mer og gi bedre samsvar mellom stemmer og
mandater.

Mindretallet i utvalget (Giertsen, Grimsrud,
Røhnebæk, Aarnes og Aatlo) mener sperregrensen

bør videreføres på dagens fire prosent. Disse
medlemmene mener dette gir en god balanse mel-
lom å hindre fragmentering og å sikre god propor-
sjonalitet i valgordningen. To utvalgsmedlemmer
(Anundsen og Storberget) mener primært at sper-
regrensen bør økes til fem prosent, men støtter
subsidiært en sperregrense på fire prosent. Disse
medlemmene mener at en høyere sperregrense
bedre vil sikre stabile regjeringer.

Seks utvalgsmedlemmer (Holmås, Høgestøl,
Nygreen, Røhnebæk, Strømmen og Aardal) vil i til-
legg la partier som vinner et direktemandat, få
delta i konkurransen om utjevningsmandater.

5.6.7.3 Fordeling av utjevningsmandater

Utvalget har vurdert om utjevningsmandatene bør
fordeles på en nasjonal liste og ikke i enkeltvalg-
distrikter som i dag. Flertallet i utvalget (Anund-
sen, Christensen, Giertsen, Grimsrud, Hagen, Hoff,
Holmøyvik, Nygreen, Røhnebæk, Stokstad, Storber-
get, Tørresdal, Aardal, Aarnes og Aatlo) mener
dagens ordning fungerer tilfredsstillende.

Mindretallet i utvalget (Holmås, Høgestøl og
Strømmen) ønsker å innføre en nasjonal liste. Par-
tiene setter på sentralt hold sammen en nasjonal
liste bestående av kandidater som allerede står på
distriktslistene. Når alle distriktsmandatene er
fordelt, blir de innvalgte kandidatene strøket fra
den nasjonale listen. Når et parti får et utjevnings-
mandat, går det så til den øverste kandidaten på
den nasjonale listen som ikke allerede er valgt
som distriktsmandat.

Utvalgsmedlemmene Holmås og Nygreen mener
at dagens ordning med utjevningsmandater bør
bidra til utjevning av partigruppenes kjønnssam-
mensetning. Norge har en likestillingslov som gir
rom for å foretrekke underrepresentert kjønn, og
har tradisjon for å bruke kvotering som virkemid-
del, blant annet med krav til minst 40 prosent
representasjon av hvert kjønn i offentlige utvalg
og i allmennaksjeselskaper. Stortinget har i inne-
værende periode for første gang en kvinneandel
på over 40 prosent. Sees det bort fra de to
enmannsgruppene på Stortinget, er det over 40
prosent av hvert kjønn i de fleste partigrupper.

En justering av utjevningsmandatfordelingen
slik at det kontrolleres for kjønn på listen som får
utjevningsmandatet, og at det fordeles neste kan-
didat av underrepresentert kjønn dersom parti-
gruppen på Stortinget har mindre enn 40 prosent
av et kjønn, vil bidra til å utjevne den skjeve
kjønnssammensetningen på Stortinget. Det vil
gjøre det mindre sannsynlig at kvinner igjen bli
representert med mindre enn 40 prosent. For



NOU 2020: 6 113
Frie og hemmelige valg Kapittel 5

stortingsgrupper med færre enn ti representanter
kan metoden fra forskrift om representasjon av
begge kjønn i statlige råd og styrer, delegasjoner
mv. benyttes.79 Dersom en liste som kontrolleres
for kjønn, ikke har kandidater med det underre-
presenterte kjønnet, vil den originale kandidaten
velges.

Utjevningsmandatene er alle kandidater som
ikke har tilstrekkelig med stemmer til å bli valgt.
Partiutjevning er hovedformålet med systemet
med utjevningsmandater. Formålet er ikke å sikre
alle kandidatene som stod nærmest til å bli valgt
eller hadde flest stemmer, et utjevningsmandat.
Slike hensyn stoppes av at utjevningsmandatene
er fordelt med ett fra hvert av valgdistriktene. For-
slaget om å legge til kjønn som kontrollkriterium
ved fordeling av utjevningsmandatene vil derfor
ikke utfordre hovedformålet med dagens utjev-
ningsmandater, men gi en tilleggsdimensjon med
kjønnsutjevning som står svært sterkt i samfunnet
og i lovverket, men aldri har vært anvendt ved
mandatfordeling ved stortingsvalg.

5.6.7.4 Krav til å stille liste

Når det gjelder krav til å stille lister i hele landet,
mener flertallet i utvalget (Anundsen, Christensen,
Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Høgestøl, Stok-
stad, Storberget, Tørresdal, Aardal, Aarnes og
Aatlo) at dette burde være et krav for å få utjev-
ningsmandater. Mindretallet i utvalget (Giertsen,
Holmås, Nygreen, Røhnebæk og Strømmen) mener
dette er unødvendig og at en ordning der partiene
risikerer å miste mandatet om de ikke har stilt
liste, gir partiene nok insentiv til å stille lister i alle
valgdistrikter.

5.7 Lovfesting

5.7.1 Gjeldende rett

I dag er de sentrale delene av valgordningen for
stortingsvalg regulert i Grunnloven. De sentrale
bestemmelsene er Grunnloven § 57 (antall man-
dater, valgdistrikter og mandatfordeling mellom
valgdistrikter), § 58 (direkte valg) og § 59 (parti-
fordeling av mandatene). Grunnloven fastsetter
antall valgdistrikter, men det er valgloven som
angir hva som utgjør de ulike valgdistriktene.
Med hjemmel i Grunnloven §§ 57 og 59 er det

også gitt bestemmelser om valgordningen i valg-
loven kapittel 11.

I motsetning til bestemmelser som har betyd-
ning for partifordelingen i Stortinget, er ikke per-
sonvalgordningen regulert i Grunnloven.

5.7.2 Bakgrunn

Hvilke bestemmelser som har stått i valgloven, og
hvilke som har stått i Grunnloven, har variert en
del over tid.80 Det forrige valglovutvalget ble bedt
om å se på forholdet mellom hvilke bestemmelser
som er gitt i Grunnloven, og hva som reguleres av
valgloven.

Utvalget trakk fram at det at bestemmelser om
distriktsinndeling og mandatfordeling mellom dis-
triktene er fastsatt i Grunnloven, har vært en his-
torisk sterk tradisjon i norsk valglovgivning.
Utvalget gikk inn for å videreføre dette, men var
skeptiske til om det var hensiktsmessig å angi
navnet på valgdistriktene og antall mandater per
distrikt i Grunnloven.

Før 2003 lød Grunnlovens bestemmelse om
valgdistriktsinndeling (daværende § 58):

Ethvert Fylke udgjør et Valgdistrikt.
157 af Storthingsrepræsentanterne bliver

at vælge som Distriktsrepræsentanter og de
øvrige 8 som Udjævningsrepræsentanter.

Distriktsrepræsentanterne fordeles paa
Rigets Valgdistrikter saaledes: Fra Østfold
Fylke vælges 8, fra Oslo 15, fra Akershus Fylke
12, fra Hedmark Fylke 8, fra Oppland Fylke 7,
fra Buskerud Fylke 7, fra Vestfold Fylke 7, fra
Telemark Fylke 6, fra Aust-Agder Fylke 4, fra
Vest-Agder Fylke 5, fra Rogaland Fylke 10, fra
Hordaland Fylke 15, fra Sogn og Fjordane
Fylke 5, fra Møre og Romsdal Fylke 10, fra Sør-
Trøndelag Fylke 10, fra Nord-Trøndelag Fylke
6, Fra Nordland Fylke 12, fra Troms Fylke 6 og
fra Finnmark Fylke 4.

Som følge av utvalgets arbeid ble Grunnloven
endret slik at det nå kun er angitt hvor mange
valgdistrikter det skal være, og hvilken metode
som skal brukes for å fordele mandater mellom
distriktene.81

I tillegg foreslo det forrige utvalget å gjenta
sentrale bestemmelser om valgordningen i valglo-

79 Forskrift om representasjon av begge kjønn i statlige
utvalg, styrer, råd, delegasjoner m.v. – regler om håndhe-
ving og rapportering.

80 Aanund Hylland, «Valgordning, grunnlov og lov», Nytt
Norsk Tidsskrift, 1989: 73–77. 

81 Bestemmelsen er tatt ut av Grunnloven § 58 og bestemmel-
sene om valgdistriktsinndeling og mandatfordeling finnes
nå i § 57.



114 NOU 2020: 6
Kapittel 5 Frie og hemmelige valg

ven for å skape helhet. Det ble tatt inn flere
bestemmelser i Grunnlovens regler om valgord-
ningen som viser til at nærmere regler fastsettes
ved lov.

I valgloven står reglene om valgordning og
valgdistriktsinndeling i kapittel 11. § 11-1 omhand-
ler valgdistriktene ved stortingsvalg. Fram til 2018
lød paragrafen: «Landet deles inn i 19 valgdistrikt.
Hvert fylke utgjør et valgdistrikt.»

Som følge av ny fylkesstruktur ble valgloven
§ 11-1 endret, og det vises nå til navnet på hvert av
de 19 valgdistriktene. Bestemmelsen har også fått
et andre ledd som gir departementet adgang til å
gi forskrift om hvilke kommuner som inngår i de
ulike valgdistriktene. For alle kommuner der det
kan være tvil om dette på grunn av sammenslåing
eller overgang til et annet fylke, har det i forbin-
delse med stortingsbehandlingen av grense-
endringene blitt slått fast hvilket valgdistrikt kom-
munene tilhører.

5.7.3 Betydningen av grunnlovfesting

Hvorvidt regler om valgordning skal fastsettes i
Grunnloven, må vurderes opp mot behov for flek-
sibilitet og stabilitet. Det er nødvendig med til-
strekkelig fleksibilitet for å kunne lage regler som
fungerer selv når samfunnet endres. Historisk ser
en dette endringsbehovet ved at omkring en tred-
jedel av de over 300 grunnlovsendringene siden
1814 gjelder reglene om Stortingets valg og sam-
mensetning.82 Nødvendig fleksibilitet kan oppnås
ved for eksempel å ikke angi navn på valgdistrik-
ter i Grunnloven siden disse kan endres, eller ved
å angi en fordelingsmetode som tar hensyn til
befolkningsutviklingen, framfor å angi et bestemt
antall mandater per valgdistrikt.

Samtidig er det nødvendig med en viss grad av
stabilitet. Regler om antall mandater, mandatfor-
deling, utjevningsmandater og hvordan mandater
tildeles, er av sentral betydning for hvordan vel-
gernes preferanser omdannes til en folkevalgt for-
samling. Inndeling i valgdistrikter vil også ha stor
betydning for hvordan de øvrige elementene i valg-
ordningen fungerer. Samlet sett har inndelingen
betydning for den politiske maktbalansen i Stor-
tinget, og det er behov for å sikre at det er brede
flertall som står bak endringer. Samtidig er det
også viktig å sikre at de sentrale elementene i valg-
ordningen sees i sammenheng. Behovet for å se
ulike elementer i sammenheng og utrede de hel-

hetlige konsekvensene av valgordningen er noe
av bakgrunnen for at dette lovutvalget er satt ned.

Politisk uenighet om hvordan valg gjennomfø-
res, særlig knyttet til valgdistriktsinndelingen, er
uheldig for legitimiteten til valgordningen. Det
taler for at valgdistriktsinndelingen blir gitt et sær-
skilt vern også framover. Veneziakommisjonen
anbefaler derfor å forankre distriktsinndelingen i
Grunnloven for å beskytte mot manipulering.83

I tillegg til å hindre at et lite flertall endrer
«spillereglene», medfører grunnlovfesting et krav
om «ventetid». Forslag om å endre Grunnloven
må fremmes i god tid før de kan få virkning. I valg-
sammenheng er dette også et viktig poeng. Det er
uheldig å endre valgdistriktsinndelingen kort tid
før et valg – det både av hensyn til velgerne, den
politiske debatten og for partiene som skal stille
liste. I tillegg er det en rekke praktiske og admi-
nistrative hensyn som taler for at distriktsinndelin-
gen må være klar i god tid før et valg, for eksem-
pel hensyn til endringer i øvrig regelverk, opplæ-
ring og tilpasninger i IKT-systemene som brukes.
Veneziakommisjonens «Code of Good Practice in
Electoral Matters» fraråder derfor endringer i dis-
triktsinndelingen mindre enn ett år før valg.

Det kan hevdes at et sittende Storting alene
ikke skal kunne endre reglene for hvordan det
neste Stortinget skal velges. Kravet om et mellom-
liggende valg før et grunnlovsforslag kan vedtas,
er ment å ivareta dette. Grunnlovsforslag behand-
les imidlertid ikke i Stortinget når de settes fram.
Det er derfor lite oppmerksomhet om forslagene,
og partienes standpunkt til endringsforslagene er
som oftest ukjent. Ettersom det ikke er mulig å
endre eller korrigere et grunnlovsforslag etter at
det er satt fram, er det ikke mulig å rette eventu-
elle feil. En konsekvens av dette er at grunnlovs-
forslag normalt settes fram med mange alternati-
ver, og det er uklart hvilke alternativer som er
mest realistiske. Dette innebærer at den demokra-
tiske effekten av kravet om et mellomliggende
valg blir redusert.84

5.7.4 Grenseendringer

5.7.4.1 Valgdistrikt definert av fylkesgrenser

Fram til valgloven ble endret i 2018, var valgdis-
triktene koblet til fylkene. Endringer i fylkesinn-

82 Se Eirik Holmøyvik, «§ 121», i Grunnloven – Historisk kom-
mentarutgave 1814–2016, red. Ola Mestad og Dag Michal-
sen, 2020, s. 21–38.

83 Veneziakommisjonen, «Code of Good Practice in Electoral
Matters», Guideline II 2.b.

84 Se Holmøyvik, «§ 121», Hylland, «Valgordning, grunnlov
og lov», s. 73–77, og Eivind Smith, «Er Høyesterett en kon-
stitusjonsdomstol?», Jussens Venner 52, nr. 02 (2017): 98–
122, https://doi.org/10.18261/issn.1504-3126-2017-02-02.
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delingen fikk dermed automatisk betydning for
valgdistriktsinndelingen. Fylkesinndelingen kan
endres både ved sammenslåing eller deling av fyl-
ker og gjennom endringer i kommunestrukturen.
Hvis en eller flere kommuner flyttes fra et fylke til
et annet, eller dersom to kommuner i hvert sitt
fylke slås sammen, vil fylkesgrensene endres.

Inndelingsloven har regler om hvem som kan
vedta ulike grenseendringer. Stortinget skal vedta
sammenslåing og deling av fylker. Sammenslåing
og deling av kommuner kan vedtas av Kongen så
lenge det er snakk om frivillige endringer. Gren-
sejusteringer mellom fylker og mellom kommu-
ner kan vedtas av Kongen. Dersom grensejuste-
ringen mellom fylkene gjelder mer enn én kom-
mune, skal saken legges fram for Stortinget.

Bakgrunnen for at fylkesgrensejusteringer
som gjelder flere enn én kommune, skal legges
fram for Stortinget, knytter seg til valgdistriktsinn-
delingen. Fram til 2014 var dette direkte uttrykt i
inndelingsloven i § 6, som lød:

Kongen gjer vedtak om justering av grenser
mellom kommunar og mellom fylke. Dersom
grensejustering mellom fylke får verknad for
fleire innbyggjarar enn det talet som står bak
kvart stortingsmandat i fylket, skal saka leg-
gjast fram for Stortinget til avgjerd.

Inndelingsloven ble vedtatt i 2001, det vil si før
dagens valglov. Mandatfordelingen mellom valg-
distriktene var da fast, Grunnloven sa ikke noe om
hvilke kriterier som lå til grunn for fordeling av
mandater. Da dagens valglov ble vedtatt, ble det
innført en dynamisk mandatfordeling som skulle
beregnes på nytt etter klare kriterier hvert
åttende år.

Som følge av dette ble inndelingsloven § 6
endret fra 1. januar 2014. Hensikten var å lage en
klar og entydig regel for når Kongen kunne vedta
grensejusteringer, og det ble trukket fram at det
kan være vanskelig å forutsi hvilke fylkesgren-
sejusteringer som kunne få konsekvens for forde-
lingen av mandater. Bestemmelsen ble dermed
endret til at departementet kan vedta å flytte én
kommune fra et fylke til et annet, men dersom det
er snakk om mer enn én kommune, må Stortinget
avgjøre saken.

5.7.4.2 Valgdistrikt definert av kommuner

Dersom valgdistriktene framover knyttes til kom-
muner istedenfor til fylker, vil det være valgdis-
triktsgrensene i seg selv som er avgjørende for
valgdistriktene, ikke fylkesgrensene. Det vil der-
med gå an å endre antall fylker uten at det nødven-
digvis vil få konsekvenser for antall valgdistrikter.
Det vil også være mulig å angi grensene for valg-
distriktet på et mer presist nivå.

Hvilke grenseendringer som får betydning for
valgdistriktsgrensene, vil avhenge av om end-
ringen skjer innad i et valgdistrikt eller på tvers av
valgdistrikter. I tillegg vil enkelte endringer av fyl-
kesgrenser også ha betydning for valgdistrikts-
grensene i og med at utvalget mener det ikke er
aktuelt å åpne for å ha flere fylker i samme valg-
distrikt.

I tabell 5.15 er de ulike typene grense-
endringer som finnes, presentert med informa-
sjon om hvem som har myndighet til å fatte ved-
tak, og om hvilken betydning grenseendringen
har for valgdistriktsgrensene. De grenseendring-
ene som har betydning for valgdistriktsgrensene,
er illustrert i figurene 5.4–5.8.
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Tabell 5.15 Ulike grenseendringer og betydningen for valgdistrikter.

Type grenseendring Vedtas av Hvor Betydning for valgdistrikter 

Kommunesammenslåing
Inndelingsloven § 3 første 
ledd.
To eller flere kommuner 
slås sammen til én ny 
enhet.

Kongen ved enighet, 
Stortinget ved tvang. 
Inndelingsloven § 4

Innad i et valgdistrikt Nei 

På tvers av valgdistrikter Ja. Det må avgjøres hvilket 
valgdistrikt den nye 
kommunen skal 
tilhøre (figur 5.4). 

Kommunedeling 
Inndelingsloven § 3 andre 
ledd.
a) En kommune blir delt i 
to eller flere nye enheter, 
eller
b) en kommune blir delt 
og de enkelte delene lagt 
til andre kommuner.

Kongen ved enighet, 
Stortinget ved tvang.
Inndelingsloven § 5

Innad i et valgdistrikt Nei 

På tvers av valgdistrikter a) Kan ikke skje på tvers 
av valgdistrikter
b) Ja. Det må avgjøres 
hvilket valgdistrikt de nye 
kommunene skal 
tilhøre (figur 5.5).

Kommunegrensejustering
Inndelingsloven § 3 tredje 
ledd.
En del av en kommune 
overføres til en annen 
kommune. Antall 
kommuner er likt.

Kongen.
Inndelingsloven § 6

Innad i et valgdistrikt Nei

På tvers av valgdistrikter Ja. Det må avgjøres hvilket 
valgdistrikt de kommu-
nene som får tilført inn-
byggere, skal tilhøre 
(figur 5.6).

Fylkessammenslåing
Inndelingsloven § 3 første 
ledd.
To eller flere fylker slås 
sammen til én ny enhet.

Stortinget.
Inndelingsloven § 4

Innad i et valgdistrikt Kan ikke skje, da et 
valgdistrikt ikke kan 
tilhøre to fylker.

På tvers av valgdistrikter. Nei. Kan ha flere 
valgdistrikter i et fylke. 

Fylkesdeling
Inndelingsloven § 3 andre 
ledd.
a) et fylke blir delt i to eller 
flere nye enheter, eller
b) et fylke blir delt og de 
enkelte delene lagt til 
andre fylker.

Stortinget.
Inndelingsloven § 5

Nye fylkesgrenser til-
svarer valgdistrikts-
grensene (eks. et fylke 
med to valgdistrikter, 
deles i to fylker etter 
grensene på valg-
distriktene) 

Nei. Kan ha flere 
valgdistrikter i et fylke. 

Nye fylkesgrenser går på 
tvers av valgdistrikts-
grensene (eks. et fylke 
som består av ett valg-
distrikt deles i to fylker, 
eller et fylke med to valg-
distrikter deles, men ikke 
etter samme grense som 
valgdistriktene)

Ja. Må avgjøres hvor 
valgdistriktsgrensene skal 
gå (figur 5.7).

Fylkesgrensejustering
Inndelingsloven § 3 tredje 
ledd.
a) et område blir flyttet 
over fra et fylke til et 
annet, eller
b) en hel kommune blir 
flyttet over til et annet 
fylke

Kongen, Stortinget hvis 
mer enn en kommune 
flyttes.
Inndelingsloven § 6

Sammenfall med valg-
distrikt

Nei

Ikke sammenfall med 
valgdistrikt

Ja. Det må avgjøres hvor 
valgdistriktsgrensene skal 
gå (figur 5.8).
(Vil ofte også være 
kommunesammenslåing 
eller kommune-
grensejustering.)
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Figur 5.4 Kommunesammenslåing på tvers av valgdistrikter.

Valgdistrikt A

Kommune 1 Kommune 2

Ny kommune (1 + 2)

Valgdistrikt B

Valgdistrikt ?

To kommuner i hvert sitt
valgdistrikt slås sammen,  
og det må vedtas hvilket
valgdistrikt den nye
kommunen skal tilhøre.    

Figur 5.5 Kommunedeling når delene legges til eksisterende kommuner i forskjellige valgdistrikter.

Valgdistrikt A Valgdistrikt B

Kommune 2 Kommune 3

Valgdistrikt A 

Kommune 1 Kommune 3

Kommune 1

Valgdistrikt ? 

En kommune deles, og delene legges til 
eksisterende kommuner i forskjellige 
valgdistrikter. Det må vedtas hvilket 
valgdistrikt ny kommune 3 skal tilhøre. 

Ettersom både den opprinnelige 
kommune 1 og den delen av kommune 
2 som legges til kommune 1, tilhører 
valgdistrikt A, vil valgdistriktstilhørigheten 
til ny kommune 1 være klar.
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Figur 5.6 Kommunegrensejustering på tvers av valgdistrikter.

Valgdistrikt A Valgdistrikt B

Kommune 1 Kommune 2

Valgdistrikt ? 

Kommune 1 Kommune 2

Valgdistrikt A 

En del av en kommune flyttes til en annen 
kommune i et annet valgdistrikt. 
Det må vedtas hvilket valgdistrikt 
kommune 2 skal tilhøre. 

Figur 5.7 Fylkesdeling.

Fylke 1 Fylke 2

Valgdistrikt A Valgdistrikt B

Fylke 3

Valgdistrikt C 

Fylke 1

Valgdistrikt A Valgdistrikt ?

Fylke 3

Valgdistrikt C 

Fylke 2 deles i to, og de enkelte 
delene blir lagt til henholdsvis 
Fylke 1 og Fylke 3. Den nye 
fylkesgrensen går på tvers av 
valgdistriktsgrensene, da 
Fylke 2 var et eget valgdistrikt. 

Her må enten antall 
valgdistrikter reduseres, 
eller så må grensene 
for de tre valgdistriktene 
endres.
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5.7.5 Utvalgets vurdering

Utvalget har vurdert alle de elementene i valgord-
ningen som i dag er regulert i Grunnloven. Utval-
get har også vurdert særskilt hvordan valgdis-
triktsinndelingen skal lovfestes. Her vurderes
både lovfesting av antallet valgdistrikter, hvordan
grensene for valgdistriktene skal reguleres, og
hvordan grensene kan endres.

5.7.5.1 Hovedelementer i valgordningen

Utvalget mener de sentrale delene av valgordnin-
gen som i dag er regulert i Grunnloven, det vil si
antall mandater, fordelingsmetode, sperregrense
og regler for mandatkåring, fremdeles bør regule-
res i Grunnloven. Dette er elementer som er sen-
trale i hvordan valgordningen fungerer, og som
ikke bør endres uten bredt flertall. Utvalget kan
ikke se at det har vært problematisk at disse
bestemmelsene er i Grunnloven i dag, og foreslår
derfor å videreføre denne reguleringen.

5.7.5.2 Antall valgdistrikter

Utvalget mener at antall valgdistrikter er sentralt i
valgordningen, og at det er gode grunner til å ha
en særskilt regulering som hindrer at antallet
endres ved simpelt flertall. Samtidig ser utvalget
at det stadig er diskusjon om fylkesinndelingen,
og mener at det må tas høyde for at det gjøres
endringer i fylkesstrukturen i årene framover.
Dette kan få konsekvenser for hvor mange valg-
distrikter det er hensiktsmessig å ha. Utvalget
mener det er viktig at valgdistriktsinndelingen er

forutsigbar og ikke knyttes til spekulasjoner om
politiske gevinster. Det bør ikke gjøres endringer i
inndelingen for tett opp mot valg, både av hensyn
til velgerne og til de politiske partiene og andre
som ønsker å stille liste ved valg.

Flertallet i utvalget (Anundsen, Grimsrud,
Hagen, Hoff, Holmøyvik, Holmås, Nygreen, Røhne-
bæk, Stokstad, Strømmen, Tørresdal, Aarnes og
Aatlo) mener at antall valgdistrikter fremdeles bør
reguleres i Grunnloven. Så lenge det er mulig å
angi nærmere hva som skal utgjøre valgdistrik-
tene i valgloven, vil det gi den nødvendige fleksibi-
liteten. Erfaringene som er gjort de senere årene,
viser at det har fungert å ha regler om antall valg-
distrikter i Grunnloven, også i en tid med store
strukturendringer.

Mindretallet i utvalget (Christensen, Giertsen,
Høgestøl, Storberget og Aardal) mener at det er
behov for mer fleksibilitet i regelverket fordi det
kan skje nye endringer i fylkesstrukturen i årene
framover. Disse medlemmene mener derfor at det
er lite hensiktsmessig å grunnlovfeste antall valg-
distrikter. Disse medlemmene foreslår isteden at
antall valgdistrikter reguleres i valgloven, men at
det stilles særskilte krav for å endre antallet. Dette
kan gjøres ved at det tas inn en bestemmelse i
Grunnloven om at vedtak om eller endring av
antall valgdistrikter må fattes med to tredjedels
flertall. Videre bør Grunnloven også stille krav til
at endringer i valgdistriktsinndelingen må skje i
løpet av andre storting etter et valg for å få virk-
ning ved neste stortingsvalg. Slike regler vil gi
Stortinget fleksibilitet til å gjøre ønskede end-
ringer og samtidig gi et vern mot at endringer gjø-
res ved simpelt flertall kort tid før et valg.

Figur 5.8 Fylkesgrensejustering.

Fylke 1 Fylke 2

Kommune 1

Valgdistrikt A Valgdistrikt B

En hel kommune flyttes fra et fylke 
til et annet fylke. 

Det må avgjøres hvor 
valgdistriktsgrensene skal gå. 
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Et slikt semikonstitusjonelt regelnivå finnes i
flere andre europeiske land, men vil være et nytt
element i norsk forfatning.85 En viss parallell fin-
nes i sivilombudsmannsloven § 1 tredje ledd som
stiller krav om to tredjedels flertall i Stortinget for
å ta fra Sivilombudsmannen vervet. Forskjellen er
imidlertid at Stortinget kan omgå kravet om kvali-
fisert flertall i sivilombudsmannsloven ved å gjøre
et nytt lovvedtak som bare krever simpelt flertall.
En slik omgåelse vil ikke være mulig dersom kra-
vet om kvalifisert flertall følger av Grunnloven.
Forskjellen til dagens regulering av valgdistrik-
tene i Grunnloven er at en ordning med regule-
ring av valgdistriktene i lov med krav om kvalifi-
sert flertall tillater at et forslag om å endre loven
framsettes og vedtas i samme stortingsperiode.

5.7.5.3 Valgdistriktsgrenser

Utvalget mener at valgdistriktgrensene bør
framgå av valgloven. Dette kan gjøres ved at
hvilke kommuner som tilhører hvert valgdistrikt,
reguleres i lov. Dersom grenseendringer medfø-
rer behov for endring av valgdistriktene, vil det
være en oversiktlig og åpen prosess om
endringene. Og det vil være Stortinget som tar
stilling til konsekvensen for valgdistriktsinnde-
ling. At loven må oppdateres ved eventuelle gren-
seendringer eller navneendringer, må være under-
ordnet. Det er ikke så ofte kommuner endrer
navn, og grenseendringer av denne art er uansett
en så omfattende prosess at det ikke er urimelig at
også valgloven endres for å reflektere eventuelle
endringer i valgdistriktene. Utvalget legger også
vekt på at det bør være en sammenheng mellom
ulike regler, og mener det kan være vanskelig å
forklare at regler om valgordningen skal fastset-
tes i Grunnloven, men at den faktiske inndelingen
følger av en forskrift, slik reglene er i dag.

Utvalget har også diskutert om det bør stilles
særskilte krav om kvalifisert flertall for å endre
hvilket valgdistrikt en kommune skal tilhøre.

Flertallet i utvalget (Anundsen, Christensen,
Giertsen, Holmås, Høgestøl, Røhnebæk, Storberget,
Strømmen, Tørresdal, Aardal, Aarnes og Aatlo)
mener det er tilstrekkelig at lovendringer i valg-
distriktsinndelingen gjøres med alminnelig fler-
tall. Flertallet mener at krav om to tredjedels fler-
tall i realiteten vil føre til at enkelte grense-
endringer blir svært krevende å gjennomføre. Når
det først er vedtatt eksempelvis en kommunesam-

menslåing av to kommuner i hvert sitt valgdis-
trikt, så er det nødvendig med en beslutning om
hvilket valgdistrikt kommunen skal tilhøre. Krav
om to tredjedels flertall vil kunne føre til at ingen
av de mulige valgdistriktene får nødvendig flertall.
Det vil være svært uheldig om en lang og bred
prosess for å vedta en kommunesammenslåing
stanses av at Stortinget ikke klarer å bli enige om
hvilket valgdistrikt kommunen skal tilhøre. Fler-
tallet legger også vekt på at mandatfordelingen nå
foreslås oppdatert før hvert stortingsvalg. Grense-
endringer vil dermed fanges opp i ny mandatfor-
deling og kan derfor i liten grad misbrukes. At
grensene for valgdistriktene tas inn i lov, er en
vesentlig endring fra tidligere regelverk, der gren-
seendringer vedtatt av Kongen automatisk har fått
betydning for valgdistriktsgrensene uten at Stor-
tinget har vært involvert.

Mindretallet i utvalget (Grimsrud, Hagen, Hoff,
Holmøyvik, Nygreen og Stokstad) mener at det bør
kreves to tredjedels flertall for vedtak om
endringer av valgdistriktsgrensene. Mindretallet
synes det er uheldig at et alminnelig flertall kan
flytte så mange kommuner de ønsker, fra et valg-
distrikt til et annet. Mindretallet foreslår at det tas
inn en bestemmelse i Grunnloven om at inndeling
i valgdistrikter reguleres i valgloven, men at
bestemmelsen må vedtas med to tredjedels flertall.

Utvalget har også diskutert om det er behov
for en tidsbegrensning på når vedtak om endring
av valgdistriktsgrensene kan fattes for å få betyd-
ning ved neste stortingsvalg. Utvalget viser til at
det ved årsskiftet året før valgåret skal beregnes
ny mandatfordeling. Etter dette tidspunktet vil det
ikke være mulig å endre mandatfordelingen, og
utvalget mener at det dermed heller ikke bør gjø-
res endringer i valgdistriktene til stortingsvalg
etter dette tidspunktet.

5.7.5.4 Beslutning om grenseendringer med 
betydning for valgdistrikter

Kommunegrenseendringer kan få betydning for
fylkesgrensene. At det ikke alltid er krav om stor-
tingsvedtak for å gjøre slike endringer, mener
utvalget i utgangspunktet ikke er problematisk så
lenge det er Stortinget som avgjør hvilken konse-
kvens grenseendringen skal få for valgdistriktene.
Utvalget understreker også at det ikke er sann-
synlig at noen vil endre kommunegrensene for å
bevisst søke å påvirke valgdistriktsinndelingen.

For å sikre at det til enhver tid er avklart
hvilke kommuner som tilhører hvilket valgdis-
trikt, foreslår utvalget at det tas inn en bestem-
melse i inndelingsloven om at ingen kommune-

85 Eirik Holmøyvik, «Reform av grunnlovprosedyren», Kritisk
juss 56, nr. 1 (2018): 5–34, https://doi.org/10.18261/
issn.2387-4546-2018-01-02.
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grenseendringer på tvers av valgdistrikter trer i
kraft før Stortinget har besluttet hvilket valgdis-
trikt de berørte kommunene skal tilhøre.

Når det gjelder endring av fylkesgrensene,
mener utvalget at det er behov for å se nærmere
på hvem som kan fatte vedtak. Ettersom utvalget
har landet på at det ikke skal være mer enn
ett fylke i et valgdistrikt, vil en del av endringene
av fylkesgrensene måtte følges opp av endringer i
valgdistriktene også. Sammenslåing og deling av
fylker skal vedtas av Stortinget. For at Stortinget
skal ha en reell mulighet til å bestemme hvilket
valgdistrikt en ny eller justert enhet skal tilhøre,
mener utvalget at også fylkesgrensejusteringer
bør vedtas av Stortinget. Utvalget foreslår derfor
at Kongen ikke lenger skal kunne vedta fylkes-
grensejusteringer.

Fylkesgrensejusteringer som kun omfatter
areal, ikke innbyggere, vil ikke ha betydning for
valgdistriktene. Det bør derfor gjøres unntak for
slike justeringer slik at de fortsatt kan vedtas av
Kongen.

5.8 Samlet vurdering av 
valgordningen ved stortingsvalg

Utvalget har ikke samlet seg om et forslag til
endringer i valgordningen ved stortingsvalg. Det er
likevel noen elementer som ligger fast for alle med-
lemmer i utvalget. Utvalget mener det fortsatt bør
være 169 representanter på Stortinget og at antallet
utjevningsmandater skal følge antallet valgdistrik-
ter. Utvalget har ikke kommet til en felles enighet
om de øvrige elementene i valgordningen.

Det er imidlertid flertall i utvalget for tre sen-
trale endringer i valgordningen. For det første
mener et flertall av utvalgsmedlemmene at pro-
porsjonaliteten i valgordningen bør økes. Dette
flertallet mener sperregrensen bør senkes til tre
prosent for å sikre at færre stemmer blir bortkas-
tet, og for at det blir større samsvar mellom et par-
tis andel av stemmene og partiets andel av repre-
sentantene på Stortinget. Dette vil ha små konse-
kvenser for hvor lett det er å komme inn på Stor-
tinget med minst ett mandat. For det andre vil et
flertall av utvalgsmedlemmene fjerne arealfakto-
ren til fordel for en ordning som sikrer valgdistrik-
tene en minimumsrepresentasjon. Dette vil fjerne
de vilkårlige og største utslagene av dagens areal-
faktor. Til slutt mener et flertall av utvalgsmed-
lemmene at fylkene ikke lenger bør være valgdis-
trikter. Dette flertallet mener at dagens elleve fyl-
ker både i for liten grad sikrer geografisk repre-
sentasjon og i for stor grad gjør det lettere å bli

representert enn i dag. Flertallet mener derfor at
dagens 19 valgdistrikter bør fortsette å være valg-
distriktene selv med færre fylker.

På andre områder støtter et flertall av utvalgets
medlemmer å videreføre dagens regler. Det er et
flertall som mener 1,4 fortsatt bør være første
delingstall, det er et flertall som mener det ikke er
nødvendig med en distriktssperregrense med 19
valgdistrikter, det er et flertall for å beholde antal-
let valgdistrikter i Grunnloven, og det er et flertall
for å beholde dagens metode for å fordele utjev-
ningsmandater mellom valgdistriktene.

I et forsøk på å lage modeller der medlem-
mene stiller seg bak alle elementene i modellene,
har utvalget gjennom ulike kompromisser kom-
met fram til to modeller. Disse to modellene pre-
senteres i punkt 5.8.2.

5.8.1 Oppsummering av utvalgets primære 
standpunkter

Utvalget har vurdert ulike sider av valgordningen.
Under presenteres de viktigste forslagene og kon-
klusjonene til utvalget.

5.8.1.1 Valgdistriktsinndeling

På grunn av den nye fylkesinndelingen har det
vært nødvendig for utvalget å se på hvordan landet
skal deles inn i valgdistrikter framover. Før ny fyl-
kesstruktur fulgte valgdistriktene fylkesgrensene.
Med de nye fylkene vil dermed valgdistriktene
enten bli løsrevet fra fylkesgrensene eller bli endret
i tråd med regionreformen. Utvalget har delt seg i
vurderingen av hvilken av de to ordningene som er
mest hensiktsmessig. Flertallet i utvalget (Anund-
sen, Christensen, Giertsen, Grimsrud, Hagen,
Nygreen, Røhnebæk, Stokstad, Tørresdal og Aarnes)
ønsker å videreføre dagens valgdistrikter som de
er. Mindretallet i utvalget (Hoff, Holmøyvik,
Holmås, Høgestøl, Storberget, Strømmen, Aardal og
Aatlo) mener inndelingen i valgdistrikter bør gjø-
res med utgangspunkt i fylkesgrensene.

Utvalget har hatt en diskusjon om hvordan
Viken fylke vil kunne fungere som et valgdistrikt
dersom ny fylkesstruktur er utgangspunktet for
inndeling i valgdistrikter. Flertallet i utvalget
(Christensen, Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik,
Nygreen, Røhnebæk, Stokstad, Storberget, Aardal,
Aarnes og Aatlo) mener at Viken bør deles opp
fordi dette valgdistriktet blir for stort og ulikt de
andre valgdistriktene i størrelse. Et så stort valg-
distrikt vil senke terskelen for representasjon mye
relativt til i dag. Mindretallet (Anundsen, Giertsen,
Holmås, Høgestøl, Strømmen og Tørresdal) mener
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det er mindre problematisk at Viken blir et valg-
distrikt. Disse medlemmene mener enten at en
redusert terskel for representasjon er positivt,
eller at terskelen kan opprettholdes gjennom å
innføre en sperregrense på distriktsmandater.

Utvalget har også diskutert at det historisk
sett har vært tatt særlige hensyn for å sikre Finn-
mark representasjon på Stortinget. Utvalget har
tatt stilling til om det vil være mulig å ivareta disse
hensynene i et valgdistrikt der både Troms og
Finnmark inngår. Flertallet i utvalget (Christensen,
Grimsrud, Hagen, Hoff, Nygreen, Røhnebæk, Stok-
stad, Strømmen, Tørresdal, Aardal og Aarnes)
mener at Finnmark har en spesiell status som til-
sier at området må bli sikret en egen representa-
sjon, og at dette bør gjøres gjennom at det fortset-
ter som et eget valgdistrikt. Mindretallet i utvalget
(Anundsen, Giertsen, Holmøyvik, Holmås, Høge-
støl, Storberget, og Aatlo) mener at det nye fylket
Troms og Finnmark kan fungere som ett valgdis-
trikt, og at det er opp til partiene å ta geografiske
hensyn i valgdistriktet.

5.8.1.2 Mandatfordeling mellom valgdistrikter

Når det gjelder mandatfordelingen mellom valg-
distriktene, har utvalget vurdert den nåværende
løsningen med arealfaktor. Utvalget har vurdert
overrepresentasjonen arealfaktoren gir til noen
områder som problematisk, gitt målet om at det
skal være lik vekt av stemmene. Samtidig ser
utvalget at noen valgdistrikter kan bli svært små
om det kun brukes innbyggertall til å beregne
mandatfordelingen.

Flertallet i utvalget (Anundsen, Christensen,
Hagen, Hoff, Holmøyvik, Høgestøl, Nygreen, Røhne-
bæk, Stokstad, Strømmen, Tørresdal, Aardal, Aar-
nes og Aatlo) mener derfor det er hensiktsmessig
å innføre et minimumstall for antall mandater på
fire. Dette vil sikre at alle valgdistriktene har en
viss bredde i representasjonen. I tillegg mener
flertallet at alle valgdistriktene skal få ett mandat
først, før de resterende mandatene blir fordelt
med Sainte-Laguë. Dette vil gjøre at de minste
valgdistriktene blir noe overrepresentert relativt
til de største. Siden utslagene av å bli underrepre-
sentert er større for disse valgdistriktene, gjør
dette at ingen valgdistrikter blir dramatisk under-
representert. Et mindretall av disse medlemmene
(Hoff, Nygreen, Stokstad og Tørresdal) mener
denne ordningen fungerer med dagens valgdis-
trikter, men ikke tar tilstrekkelige distriktsmes-
sige hensyn ved færre og større valgdistrikter.
Dersom valgdistriktene deles inn etter de nye fyl-

kene, vil disse medlemmene derfor beholde
dagens arealfaktor på 1,8.

Mindretallet i utvalget (Giertsen, Grimsrud,
Holmås og Storberget) ønsker å beholde dagens
ordning med arealfaktor på 1,8 uansett antall valg-
distrikter.

5.8.1.3 Første delingstall og distriktssperregrense

Utvalget har drøftet valgordningen for distrikts-
mandater og er enige om at antallet stortingsre-
presentanter skal ligge fast. Når det gjelder forde-
lingsmetode, vil utvalget beholde Sainte-Laguës
metode, og flertallet i utvalget (Anundsen, Chris-
tensen, Giertsen, Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøy-
vik, Røhnebæk, Stokstad, Storberget, Tørresdal,
Aardal, Aarnes og Aatlo) vil beholde dagens for-
høyede første delingstall på 1,4, mens et mindre-
tall (Holmås, Høgestøl, Nygreen og Strømmen) vil
senke dette til 1,2.

Når det gjelder sperregrense på distriktsman-
dater, mener flertallet i utvalget (Christensen,
Giertsen, Hagen, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Røhn-
ebæk, Strømmen, Aarnes og Aatlo) at dette ikke er
nødvendig i en ordning med 19 valgdistrikter eller
en ordning der Viken er delt. Medlemmene Chris-
tensen, Giertsen, Hagen, Røhnebæk, Aarnes og
Aatlo peker på at de effektive sperregrensene da
vil være så høye at en lav distriktssperregrense
ikke vil ha betydning. Medlemmene Holmås, Høge-
støl, Nygreen og Strømmen er imot en sperre-
grense, uavhengig hvor store valgdistriktene er.

Dersom Viken blir ett valgdistrikt, mener fler-
tallet i utvalget (Anundsen, Christensen, Giertsen,
Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Røhnebæk,
Stokstad, Storberget, Tørresdal, Aardal, Aarnes og
Aatlo) at det er nødvendig med en sperregrense
på distriktsmandater for å forhindre at veldig små
partier blir representert, og slik forhindre frag-
mentering. Flertallet av disse medlemmene (Chris-
tensen, Giertsen, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Stok-
stad, Tørresdal og Aardal) ønsker en sperregrense
på tre prosent, mens et mindretall (Anundsen,
Grimsrud, Røhnebæk, Storberget, Aarnes og Aatlo)
ønsker en sperregrense på fire prosent.

Mindretallet i utvalget (Anundsen, Grimsrud,
Hoff, Holmøyvik, Stokstad, Storberget, Tørresdal og
Aardal) mener en sperregrense på distriktsman-
dater er hensiktsmessig uansett for å sikre dagens
terskler for representasjon og er delt mellom en
grense på fire og tre prosent.

Et annet mindretall i utvalget (Holmås, Høge-
støl, Nygreen og Strømmen) mener at det ikke er
nødvendig med noen sperregrense uansett dis-
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triktsstørrelse fordi det er positivt om flere partier
får muligheten til å bli representert.

5.8.1.4 Utjevningsmandater

Dagens ordning med utjevningsmandater har blitt
diskutert i utvalget. Sentrale spørsmål er antallet
utjevningsmandater, sperregrensen for å få utjev-
ningsmandater og hvordan kandidater skal bli
valgt. Utvalget har vurdert det som hensiktsmes-
sig å beholde dagens ordning med ett utjevnings-
mandat per valgdistrikt selv om antallet valgdis-
trikter skulle bli endret. Når det gjelder sperre-
grensen, mener flertallet i utvalget (Christensen,
Hagen, Hoff, Holmøyvik, Holmås, Høgestøl,
Nygreen, Stokstad, Strømmen, Tørresdal og Aar-
dal) at denne bør senkes til tre prosent. En reduk-
sjon i sperregrensen vil begrense forskjellen på å
havne over og under sperregrensen og gi en mer
proporsjonal representasjon av partiene. Et
mindretall (Giertsen, Grimsrud, Røhnebæk, Aarnes
og Aatlo) ønsker å beholde dagens sperregrense
på fire prosent, og to medlemmer (Anundsen og
Storberget) ønsker å øke sperregrensen til fem
prosent. Seks utvalgsmedlemmer (Holmås, Høge-
støl, Nygreen, Røhnebæk, Strømmen og Aardal)
mener i tillegg at partier som vinner minst ett
direktemandat, skal få være med i konkurransen
om utjevningsmandater.

Utvalgets flertall (Anundsen, Christensen,
Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Høgestøl, Stok-
stad, Storberget, Tørresdal, Aardal, Aarnes og
Aatlo) mener også det skal være et krav om å
stille lister i hele landet for å få være med i kon-
kurransen om utjevningsmandater, mens et
mindretall (Giertsen, Holmås, Nygreen, Røhnebæk
og Strømmen) ikke ønsker å innføre et slikt krav.

Til slutt har utvalget diskutert om kandidatkå-
ringen av utjevningsmandatene bør endres til en
ordning som er mer forutsigbar for partiene. Fler-
tallet i utvalget (Anundsen, Christensen, Giertsen,
Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Nygreen, Røh-
nebæk, Storberget, Stokstad, Tørresdal, Aardal,
Aarnes, Aatlo) ønsker å beholde dagens ordning,
mens mindretallet i utvalget (Holmås, Høgestøl og
Strømmen) mener en nasjonal liste for utjevnings-
mandater ville gitt partiene et mer forutsigbart
system.

5.8.1.5 Lovfesting av distriktsinndeling

Når det gjelder lovfesting av valgdistriktsinndelin-
gen, mener flertallet i utvalget (Anundsen,
Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Holmås,
Nygreen, Røhnebæk, Stokstad, Strømmen, Tørres-

dal, Aarnes og Aatlo) at antall valgdistrikter frem-
deles bør reguleres i Grunnloven. Mindretallet i
utvalget (Aardal, Christensen, Giertsen, Høgestøl
og Storberget) mener at det er behov for fleksibili-
tet i regelverket fordi det kan skje nye endringer i
fylkesstrukturen i årene framover, og at det derfor
er lite hensiktsmessig å grunnlovfeste antall valg-
distrikter. Disse medlemmene vil ha samme krav
til kvalifisert flertall som ved grunnlovsendring,
men vil regulere dette i valgloven.

5.8.2 Utvalgets sekundære standpunkter

En gjennomgang av utvalgsmedlemmenes primær-
standpunkter gir valgordningen som framkommer
i 5.8.1. Det er ikke de samme personene som utgjør
flertallet bak hvert av elementene i valgordningen.
I et forsøk på å lage modeller der medlemmene stil-
ler seg bak alle elementene i modellene, har utval-
get gjennom ulike kompromisser forhandlet seg
fram til to modeller, heretter omtalt som «19-model-
len» og «fylkesmodellen». Det ligger i navnene at
utgangspunktene for modellene har vært hen-
holdsvis dagens 19 valgdistrikter og valgdistrikter
som følger den til enhver tid gjeldende fylkeskom-
munale inndelingen.

Flertallet i utvalget (Christensen, Grimsrud,
Hagen, Hoff, Holmøyvik, Nygreen, Røhnebæk, Stok-
stad, Tørresdal, Aarnes, Aardal og Aatlo) foreslår
en modell basert på dagens 19 valgdistrikter, 19-
modellen. Mindretallet i utvalget (Giertsen,
Holmås, Høgestøl, Storberget og Strømmen) foreslår
en modell basert på dagens fylker, fylkesmodellen.

Medlemmene Anundsen, Hoff, Holmøyvik,
Holmås, Røhnebæk og Strømmen mener at begge
modellene er gode utgangspunkter for Stortingets
videre arbeid.

19-modellen ligger tett opp til modellen som
framgår av flertallsstandpunktene slik de er satt
opp i forrige kapittel, med unntak av distriktssper-
regrensen på 3 prosent. Sammenliknet med gjel-
dende valgordning innebærer 19-modellen i til-
legg to viktige endringer:
– Sperregrensen for utjevningsmandat senkes

fra 4 til 3 prosent.
– Arealfaktoren blir erstattet med en ordning der

hvert valgdistrikt får 1 mandat først, mens de
resterende mandatene fordeles etter innbyg-
gertall, men med et minimum på 4 mandater i
alle valgdistrikter.

Sammenliknet med gjeldende valgordning inne-
bærer fylkesmodellen større endringer. Utgangs-
punktet for modellen er dagens elleve fylker, sam-
tidig som modellen tar høyde for at det ikke fram-
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står som helt usannsynlig at enkelte av fylkessam-
menslåingene kan bli reversert etter neste stor-
tingsvalg. Medlemmene bak dette kompromisset
legger derfor til grunn at modellen vil være anven-
delig også om for eksempel Viken skulle bli
endret til tre fylker, og om Troms og Finnmark
blir splittet opp.

I fylkesmodellen reduseres første delingstall
fra dagens 1,4 til 1,2. Dermed senker ordningen
terskelen for å vinne det første mandatet. Dette
kommer i tillegg til at tersklene senkes fordi valg-
distriktene blir større. Utvalgsmedlem Storberget
slutter seg til fylkesmodellen som sekundært
standpunkt med det forbehold at første delingstall
bør settes til 1,4.

De av utvalgets medlemmer som primært støt-
ter fylkesmodellen som et kompromissforslag, vil
beholde arealfaktor.

En oversikt over de sentrale elementene i de
to kompromissmodellene og flertallets primære
standpunkt er vist i tabell 5.16.

5.8.2.1 Konsekvenser av de to 
kompromissmodellene

Det er store forskjeller mellom de to modellene.
Utvalget har foretatt beregninger av hvilke konse-

kvenser de to modellene kan få. I tillegg har det
blitt regnet på konsekvensene av en modell basert
på utvalgsmedlemmenes primærstandpunkter.
Fylkesmodellen har som prinsipp at valgdistrik-
tene skal følge fylkesgrensene, men for å gjøre
beregninger av konsekvenser må det tas utgangs-
punkt i et tall. Fordi dagens fylkesstruktur er
elleve fylker, er det dette som er brukt. For mange
av utvalgets medlemmer ansees det imidlertid
som mindre realistisk at antall fylker vil forbli så
lavt.

Både 19-modellen og fylkesmodellen øker pro-
porsjonaliteten i ordningen, men det er ulikt hvor-
dan dette oppnås. 19-modellen gir partier som
kommer over sperregrensen på 3 prosent, propor-
sjonal representasjon. Dette gjør at flere partier
enn i dag får representasjon som tilsvarer andelen
av antallet stemmer de har fått, men leder ikke til
at flere partier får representasjon.

Fylkesmodellen kombinerer større valgdis-
trikter med lavere første delingstall. Begge disse
grepene gjør det hver for seg enklere for partiene
å vinne sitt første mandat, og de forsterker altså
hverandre. Dette senker terskelen for at små par-
tier får et mandat, og øker representasjonen til alle
små partier. Samtidig reduseres en del av
styringstillegget til de største partiene.

Tabell 5.16 Sentrale elementer i modellene.

Flertallets 
primærstandpunkter 19-modellen Fylkesmodellen

Valgdistrikter Dagens 19 valgdistrikter Dagens 19 valgdistrikter Fylkene 
(11 valgdistrikter)

Første delingstall 1,4 1,4 1,2

Sperregrense på 
utjevningsmandater

3 prosent 3 prosent 4 prosent 

Sperregrense på dis-
triktsmandater

Ingen 3 prosent 3 prosent

Metode for mandat-
fordeling mellom 
valgdistriktene

Alle valgdistriktene får ett 
mandat først, og det er 
minimum fire mandater 
per valgdistrikt.

Alle valgdistriktene får ett 
mandat først, og det er 
minimum fire mandater 
per valgdistrikt.

Arealfaktor
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Som det er vist til i kapittel 5.2.6.3, er det vanske-
lig å beregne den totale effekten av en slik endring
fordi det vil lede til at både partier og velgere hand-
ler annerledes enn i dag. Små partier vil stille til valg
og drive valgkamp i større grad enn tidligere fordi
de har mulighet til å få et mandat. Velgerne vil også
være mer villige til å stemme på disse partiene fordi
det er større sjanse for at stemmen ikke blir bort-
kastet. Det er vanskelig å undersøke effektene av
dette med stemmetall fra valg som er gjennomført
med en annen valgordning der antall partier som
stiller til valg, og som får stemmer, er gitt.

For å regne på konsekvensene av de tre valg-
ordningene har stemmetallet fra stortingsvalget i
2017 blitt brukt. I tillegg har det siste kommune-
styrevalget og det nest siste fylkestingsvalget blitt
inkludert.86 Ved disse valgene er det mye lavere
terskler for representasjon, og velgerne er der-
med i større grad villige til å stemme på små par-
tier. Resultatene fra disse valgene kan dermed
illustrere hva som kan skje når velgere og partier
endrer måten de handler på, som konsekvens av
lavere terskel for representasjon.

Som det framgår av analysene under, blir det
mer proporsjonalitet med alle disse ordningene
enn med dagens ordning. I tillegg gjør fylkesmo-
dellen at det blir flere partier representert.87

Beregningene tyder på at dette kan være den stør-
ste forskjellen mellom de to modellene, om det
sees bort fra at risikoen for dårligere geografisk
representasjon øker når det er færre valgdistrik-
ter. Konsekvensene av de tre modellene er opp-
summert i tabell 5.17.

Mer proporsjonalitet og flere partier

Når det regnes på de ulike ordningene, er effek-
tene av ordningene som følger av flertallsmodel-

len og 19-modellen, identiske. I de 3 valgene som
det er regnet på her, har det ikke hatt konsekven-
ser å ha en distriktssperregrense på 3 prosent så
lenge det er 19 valgdistrikter.88

Alle ordningene gir som forventet større pro-
porsjonalitet. Det er likevel fylkesmodellen som
fører til den største økningen i proporsjonaliteten,
og den gir høyest proporsjonalitet ved alle de 3
valgene i tabell 5.18. 19-modellen og flertallsmo-
dellen er noe mindre proporsjonale, og en slik
endring hadde hatt lite å si for proporsjonaliteten
ved siste stortingsvalg.

Proporsjonalitetstallene skjuler imidlertid gan-
ske ulike fordelinger av mandater mellom parti-
ene. Dette avspeiler seg i at det på bakgrunn av
stemmetall fra kommunestyrevalget i 2019 og fyl-
kestingsvalget i 2015 hadde kommet inn ett ekstra
parti på Stortinget om fylkesmodellen hadde vært
brukt (se tabell 5.19). Dette er ikke tilfelle når
stemmetall fra stortingsvalget brukes, men data-
ene fra fylkestings- og kommunestyrevalg er mer
realistiske for å se på velgernes villighet til å
stemme på relativt små partier.

Tabellene 5.20, 5.21 og 5.22 viser partienes
mandatfordeling. Tabellene viser tydelig hva som
er forskjellen mellom de ulike ordningene. Når
sperregrensen senkes til 3 prosent i 19-modellen,
betyr det at partiene som er over 3 prosent, får
mer proporsjonal representasjon, men endringen
gjør lite for de partiene som er mindre enn 3 pro-
sent. Rødt hadde dermed ikke fått flere mandater
ved forrige stortingsvalg med denne modellen,
mens MDG vinner tre mandater relativt til gjel-
dende valgordning.89 Når terskelen for represen-
tasjon senkes slik den gjør i fylkesmodellen, vin-
ner MDG bare ett ekstra mandat, men Rødt får
også ett ekstra mandat.90

86 I alle beregningene er de tatt hensyn til vedtatte endringer i
kommune- og fylkesstruktur.

87 Det er ikke Vikens store størrelse som har ledet til det økte
antall partier. En oppsplitting av Viken vil dermed ikke i
seg selv hindre at flere partier blir representert. Derimot
kan det tenkes at det vil bli litt lavere proporsjonalitet med
flere valgdistrikter. 

Tabell 5.17 Konsekvenser av de ulike modellene.

Flertallets 
primærstandpunkter 19-modellen Fylkesmodellen

Proporsjonalitet større større større

Antall partier som i dag som i dag flere

Styringstillegg som i dag som i dag mindre

88 En distriktssperregrense i en modell med 19 valgdistrikter
vil først få betydning når de største valgdistriktene får flere
mandater enn i dag. 

89 Endringen i mandatfordelingsmetode gir også utslag i
større representasjon til Arbeiderpartiet fordi partiet får
flere mandater i de valgdistriktene som får flere mandater
med denne mandatfordelingsmetoden.
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Med data fra kommunestyrevalget i 2019 er
forskjellene på modellene større. Ved dette valget
ville Venstre, Rødt, og KrF vært under sperre-
grensen på 4 prosent, men over 19-modellens
grense på 3 prosent. Når sperregrensen senkes til
3 prosent i 19-modellen, får dermed disse partiene
større representasjon. Det er partiene rett over
sperregrensen i dagens valgordning (SV og
MDG) som taper mandater til partiene som kom-
mer over sperregrensen med denne ordningen.
Med fylkesmodellen vinner KrF, Rødt og Venstre
mindre. Hvilke valgdistrikter partiene står ster-
kest i, har også stor betydning, og Rødt gjør det
best selv om partiet har lavest nasjonale oppslut-
ning. Rødt får fem mandater og Venstre tre selv
om Rødt har litt lavere oppslutning nasjonalt.
Demokratene er i tillegg store nok i Agder til å

vinne ett mandat. Partiet fikk 0,4 prosent av stem-
mene nasjonalt, men 5 prosent av stemmene i
Agder (eller ca. 7 600 stemmer). En distriktssper-
regrense på 3 prosent får dermed ikke konsekven-
ser for partiet.

Med data fra fylkestingsvalget i 2015 er det
ingen partier som nesten nådde sperregrensen.
Forskjellen på dagens valgordning og 19-model-
len er dermed mindre, selv om 19-modellen fort-
satt er mer proporsjonal.91 Fylkesmodellen gir
igjen 1 ekstra parti, Nordmørslista, som vinner 1
mandat med 0,4 prosent av stemmene nasjonalt
eller 7,5 prosent av stemmene i Møre og Romsdal
(ca. 7 900 stemmer).92 Med valgresultatet fra fyl-
kestingsvalget i 2015 ville Arbeiderpartiet mistet

90 Arbeiderpartiet blir mindre overrepresentert her siden
styringstillegget blir mindre med 1,2 som første delingstall.

Tabell 5.18 Disproporsjonalitet med de ulike modellene.

Dagens 19-modellen Fylkesmodellen

Stortingsvalget 2017 3,1 3,1 2,7

Kommunestyrevalget 2019 6,6 5,4 5,2

Fylkestingsvalget 2015 4,2 3,6 2,5

91 Dette skyldes mandatfordelingen mellom valgdistrikter og
at Arbeiderpartiet får færre mandater med denne fordelin-
gen.

92 Igjen vil ikke en distriktssperregrense ha betydning.

Tabell 5.19 Antall partier med de ulike modellene.

Dagens 19-modellen Fylkesmodellen

Stortingsvalget 2017 9 9 9

Kommunestyrevalget 2019 10 10 11

Fylkestingsvalget 2015 9 9 10

Tabell 5.20 Antall stortingsrepresentanter beregnet ut fra valgresultatet ved stortingsvalget 2017.

Prosent oppslutning Dagens 19-modellen Fylkesmodellen

Arbeiderpartiet 27,4 50 52 49

Fremskrittspartiet 15,2 27 26 27

Høyre 25,0 45 43 45

Kristelig Folkeparti 4,2 7 7 7

Miljøpartiet de Grønne 3,2 2 5 3

Rødt 2,4 1 1 1

Senterpartiet 10,3 18 18 18

Sosialistisk Venstreparti 6,0 11 10 11

Venstre 4,4 8 7 8
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mandater med fylkesmodellen. Dette skyldes at
partiet ikke får det samme styringstillegget i fylke-
smodellen som i dagens modell og (noe redusert)
i 19-modellen.

Det er altså en forskjell i hvordan 19-modellen
og fylkesmodellen fører til høyere proporsjonali-
tet. 19-modellen sikrer dette gjennom å gi mer
proporsjonal representasjon til partier over en viss
størrelse (oppslutning over 3 prosent). Dette gir
et tillegg til partiene over denne sperregrensen.
Fylkesmodellen gir proporsjonalitet gjennom å gi
små partier bedre mulighet til å vinne direkteman-
dater.

Det er viktig å merke seg at de to nye partiene
som vinner mandater med fylkesmodellen, ikke

kommer fra de største valgdistriktene. Agder og
Møre og Romsdal er med sine ti og åtte mandater
blant de tre minste valgdistriktene (sammen med
Nordland). Møre og Romsdal har også allerede
med dagens valgordning åtte mandater. Det er
altså ikke Vikens store størrelse som i disse
beregningene leder til disse ekstra partiene, og de
ville vunnet mandater om Viken eller Troms og
Finnmark var delt. I de største valgdistriktene, der
terskelen prosentvis er lavere, er det dermed
sannsynlig at slike partier også vil kunne vinne
mandater, selv om det ikke skjer i beregningen
her. Det er det lave første delingstallet som gjør at
disse partiene her får et direktemandat.

1 Kristelig Folkepartis stemmetall er under sperregrensen på fire prosent selv om det avrundes til fire prosent her.

Tabell 5.21 Antall stortingsrepresentanter beregnet ut fra valgresultatet ved kommunestyrevalget 2019.

Prosent oppslutning Dagens 19-modellen Fylkesmodellen

Arbeiderpartiet 24,8 49 49 47

Demokratene 0,4 – – 1

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 2,4 4 4 4

Fremskrittspartiet 8,2 16 13 16

Høyre 20,1 39 36 38

Kristelig Folkeparti 4,01 3 6 3

Miljøpartiet De Grønne 6,8 13 11 13

Rødt 3,8 2 6 5

Sosialistisk Venstreparti 6,1 12 9 11

Senterpartiet 14,4 29 29 27

Venstre 3,9 2 6 4

Tabell 5.22 Antall stortingsrepresentanter beregnet ut fra valgresultatet ved fylkestingsvalget 2015.

Prosent oppslutning Dagens 19-modellen Fylkesmodellen

Arbeiderpartiet 33,6 65 63 59

Fremskrittspartiet 10,3 17 17 18

Høyre 23,5 39 40 40

Kristelig Folkeparti 5,6 9 9 10

Miljøpartiet De Grønne 5,0 8 9 9

Nordmørslista 0,4 – – 1

Rødt 2,2 1 1 1

Senterpartiet 8,0 15 15 15

Sosialistisk Venstreparti 4,0 7 7 7

Venstre 5,0 8 8 9
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Kapittel 6  

Valgordning ved kommunestyre- og fylkestingsvalg

6.1 Innledning

Valgordningene ved norske valg har vært ulike
siden starten av 1900-tallet. Selv om det har vært
tilpasninger over tid som gjør at valgordningene
har blitt likere, for eksempel ved at det nå brukes
Sainte-Laguës metode for mandatfordeling ved
alle typer valg, skiller de seg fortsatt fra hverandre
på flere måter. I dette kapitlet diskuteres valgord-
ningene ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Personvalgordningen i alle tre typer valg blir dis-
kutert for seg i kapittel 7.

6.1.1 Gjeldende rett

Siden 1985 har det vært en felles valglov for alle
typer valg, valgloven. I tillegg er det bestemmel-
ser i kommuneloven som har betydning ved valg
til kommunestyrer og fylkesting.

Ved kommunestyrevalg er kommunen valgdis-
trikt, og ved fylkestingsvalg er fylket valgdistrikt.
Representantene i fylkestinget og i kommunesty-
ret representerer dermed hele fylket eller kom-
munen. Selve valgoppgjøret foregår etter valglo-
ven § 11-12 første ledd. Fordelingen av mandater
mellom listene gjøres med Sainte-Laguës metode
med første delingstall 1,4 på samme måte som ved
stortingsvalg etter § 11-4. Personvalgordningen,
som behandles i neste kapittel, er forskjellig ved
de tre valgene.

Det er fylkestinget selv som bestemmer hvor
mange medlemmer fylkestinget skal ha, og det er
kommunestyret som selv bestemmer hvor mange
medlemmer kommunestyret skal ha, jf. kommu-
neloven § 5-5.1 Kommuneloven inneholder imid-
lertid minimumskrav til hvor mange medlemmer
fylkestinget og kommunestyret skal ha, basert på
innbyggertall.

Etter valgloven § 9-1 er tidspunktene for stor-
tingsvalg på den ene siden og kommunestyre- og

fylkestingsvalg på den andre siden adskilt. Valg av
representanter til Stortinget skal holdes på én og
samme dag i september måned i det siste året av
hver stortingsperiode. Valg av representanter til
fylkesting og kommunestyrer skal holdes på én
og samme dag i september måned hvert fjerde år.
Valgene holdes i det andre året av hver stortings-
periode.

6.1.2 Historisk utvikling

Det har vært store endringer i kommunestyrevalg-
ordningen over tid. Mellom 1837 og 1921 var det
to forsamlinger som ble valgt i kommunen, for-
mannskapet og representantskapet.2 Etter hvert,
fra 1896, ble formannskapet valgt av og blant med-
lemmer av herreds-/bystyrene (tidligere kalt
representantskap). Samtidig ble det mulig å
bruke forholdstallsvalg for å velge representan-
tene, men bare dersom et visst antall velgere
krevde det. Etter 1925 ble det innført forholds-
tallsvalg ved alle kommunestyrevalg etter den til-
lempede største brøks metode, og dette ble
beholdt selv etter at den mer proporsjonale Sainte-
Laguës metode ble innført ved stortingsvalg i
1953.3

Først i 2001 ble fordelingen av mandater på
partiene endret slik at den fulgte den samme ord-
ningen som ved stortingsvalg og fylkestingsvalg
(Sainte-Laguës metode med første delingstall 1,4).
Dette hadde også vært diskutert av tidligere valg-
lovutvalg. I NOU 1982: 6 ble dette drøftet som en
mulighet, men det var bare mindretallet i utvalget
som støttet endringen den gang. I NOU 2001: 3
var det imidlertid flertall for en slik endring. Dette
ble begrunnet med at det ville forenkle valgopp-
gjøret, gi felles regler ved alle valg og en bedre

1 Beslutningen må fattes innen utgangen av desember i nest
siste år av valgperioden for å ha virkning for kommende
valgperiode. 

2 Denne framstillingen bygger på den historiske gjennom-
gangen i NOU 2001: 3. 

3 Se NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte s. 33 og s. 174–
176, for en beskrivelse av den forrige valgordningen ved
kommunestyrevalg.
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proporsjonalitet i kommunestyrets sammenset-
ning.

Fra opprettelsen av fylkestingene4 i 1837 til
1975 var representasjonen i fylkestingene indi-
rekte, og fylkestingene ble satt sammen av utsen-
dinger fra de enkelte kommunene i fylket. Repre-
sentantene stod ansvarlig overfor kommunesty-
rene, ikke velgerne i fylket. Fra 1975 ble det inn-
ført direkte valg til fylkestingene med valg hvert
fjerde år og med Sainte-Laguës metode med første
delingstall 1,4. Dermed ble fylkestingets repre-
sentanter ansvarlig overfor fylkeskommunens vel-
gere istedenfor velgerne i kommunen de kom fra.

Fram til fylkestingsvalget i 2003 fantes det en
form for utjevningsordning for å sikre at alle kom-
muner – så langt det var mulig – fikk minst én
representant i fylkestinget. Ordningen hadde ikke
innvirkning på den partimessige fordelingen, kun
på hvilke personer som ble valgt inn fra de ulike
partiene. Utjevningsordningen ble opphevet etter
det forrige valglovutvalgets arbeid. Utvalget la
vekt på at denne ordningen kunne bidra til å
svekke fylkeskommunen som politisk enhet, ved
at representantene kunne oppfatte seg selv som
kommunens representanter heller enn å se helhe-
ten i den fylkeskommunale politikken. Utvalget la
også vekt på at ordningen ble innført som en over-
gangsordning ved innføringen av direktevalgte
fylkesting, og at det var på tide at den ble opphe-
vet.

Departementet støttet vurderingen til utvalget
og la også til at den eksisterende ordningen
kunne bidra til at debatt om lokalpolitiske vurde-
ringer og prioriteringer ble flyttet inn i det regio-
nalpolitiske organet. Dette ville kunne skape en
uheldig sammenblanding av de to politiske nivå-
ene.

Som det framgår under, skiller den norske val-
gordningen seg fra andre land i Norden ved at det
er ulike valgordninger for valg på ulike nivåer,
mens Finland, Danmark og Sverige alle har rela-
tivt like ordninger for de ulike typene valg.

Interessen for det regionale demokratiet har
vist seg å være lavere enn interessen for lokalde-
mokratiet. Valgdeltakelsen har over lang tid vært
litt lavere ved fylkestingsvalg enn ved kommune-
styrevalg, til tross for at valgene gjennomføres
samtidig.5 Avstanden har stort sett ligget mellom
to og fire prosentpoeng.

6.1.3 Lokalvalg i andre nordiske land

Sverige

I Sverige er reglene for valg til Riksdagen, land-
stingsfullmäktige og kommunfullmäktige regulert i
vallagen. Reglene følger i stor grad hverandre og
er relativt like på de ulike nivåene. Før var det
obligatorisk at länene ble delt inn i valgdistrikter
ved landstingsvalg, men nå kan landstingene selv
velge om de vil gjøre det. I Sverige brukes Sainte-
Laguës metode, men med første delingstall på 1,2
for å fordele mandater mellom partiene.

Ved valg til kommunfullmäktige kan kommu-
nen deles inn i flere valgdistrikter hvis den har
flere enn 36 000 innbyggere, eller hvis det er sær-
skilte grunner til dette. Kommunene må selv
vedta oppdelingen, hvis ikke blir kommunen ett
valgdistrikt. Når kommunene er delt inn i valgdis-
trikter, skal 90 prosent av mandatene fordeles som
distriktsmandater og resten være utjevningsman-
dater. Det er så en sperregrense på minimum to
prosent av stemmene i kommunen (eller tre hvis
det er flere valgdistrikter eller ved valg til land-
stingsfullmäktige) for å ha mulighet til å få manda-
ter. Mandatene fordeles først mellom partiene på
valgdistriktsnivå blant partiene som har kommet
over sperregrensen. Deretter beregnes en man-
datfordeling i hele kommunen, og dersom partier
har fått for mange eller for få mandater i den før-
ste utregningen, mister eller får de mandater slik
at det endelige antallet mandater følger stemme-
tallet på kommunenivå.6

Sverige innførte felles valgdag i 1970, og ord-
ningen har siden da blitt utredet en rekke ganger.
En utredning fra 2002 konkluderte med at
systemet med felles valgdag burde videreføres.7

Utredningen la stor vekt på at å innføre adskilte
valgdager for nasjonale og lokale valg innebærer
lavere valgdeltakelse i de kommunale valgene, og
at dette er «från demokratisk synspunkt oaccepta-
belt». Et annet hovedpoeng var helhetsperspekti-
vet på politikken. Felles valgdag oppmuntrer vel-
gerne til å bedømme de ulike partienes politikk på
både lokalt og nasjonalt nivå som en helhet. Dette
setter velgeren bedre i stand til å fatte bevisste
beslutninger i de ulike valgene. Felles valgdag iva-
retar på den måten dessuten sammenhengen mel-
lom riks- og lokalpolitikk og «maksimerer» mulig-
hetene for å utøve en enhetlig politikk i hele lan-

4 Fylkestingene het amtformannskap og så amtsting før de
ble hetende fylkesting fra 1919. 

5 Johannes Bergh og Dag Arne Christensen, «Hvem er hjem-
mesitterne?», i Lokalvalget 2015: et valg i kommunerefor-
mens tegn?, red. Jo Saglie og Dag Arne Christensen (Oslo:
Abstrakt forlag, 2017), s. 63.

6 Dette skiller seg fra den norske utjevningsmandatordnin-
gen ved stortingsvalg ved at partier også kan miste direkte-
mandater de har fått i valgdistriktene. 

7 SOU 2002:42 Den gemensamma valdagen och andra valfrå-
gor.
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det, spesielt innenfor velferdsområder som skole
og omsorg.

Et annet argument fra utredningen var at lokal-
demokratiet hadde utviklet seg positivt siden inn-
føringen av felles valgdag på 1970-tallet. Sven-
skene valgte også i økende grad forskjellig parti i
henholdsvis kommune- og riksdagsvalget. Forsk-
ningen som utredningen la til grunn, påviste også
at medienes interesse for den kommunale are-
naen ikke minsket ved innføringen av felles valg-
dag. Derimot hadde medienes oppmerksomhet
rettet mot kommunale valg i sum økt i de tretti
årene fram mot utredningen.8 Ordningen med fel-
les valgdag kunne derfor ikke sies å ha vært til
hinder for et utviklet lokaldemokrati. Utredningen
påpekte derimot at kommunaldemokratiet vil
kunne fortsette å vitaliseres i et system med felles
valgdag. Utredningen gikk lenger og advarte også
mot at en overgang til separate valgdager risike-
rer å true «sådana viktiga inslag i den kommunala
demokratin som är kopplade till ett högt valdelta-
gande». Senere utredninger er imidlertid mer
opptatt av at adskilte valgdager kan gi lokale
spørsmål større tyngde i tilknytning til valgkam-
pene,9 og at mediene «fokuserar mest på natio-
nella frågor […]».10 I debatten om felles valgdag
har også flere kritikere anført at felles valgdag
innebærer at de lokale spørsmålene kommer i
skyggen av rikspolitikken.

En annen erfaring fra Sverige gjelder kompe-
tanse ved valggjennomføringen. Valgansvarlige i
Sverige har påpekt at det er vanskelig å opprett-
holde kompetanse i kommunene om hvordan valg
gjennomføres, med såpass lange intervaller mel-
lom valgene.

Danmark

I Danmark minner reglene for kommunale og
regionale valg om reglene for folketingsvalg og er
fastsatt i lov om kommunale og regionale valg.
Regionene deles ikke inn i valgdistrikter ved regi-
onrådsvalg, og fordelingen av mandater gjøres
med d’Hondts metode som ved nasjonale valg.

Velgerne får en stemmeseddel med oversikt
over alle kandidatene til alle listene og partiene og
stemmer ved å sette et kryss enten ved en liste
eller ved en person på en liste. En må altså enten
velge liste eller kandidat, men det er ikke mulig å
stemme på mer enn én kandidat eller å dele opp
stemmen mellom ett parti og én kandidat på en

annen liste. Den danske ordningen åpner heller
ikke for å stryke kandidater. Kandidatlistene kan
inneholde fire flere navn enn det er medlemmer
som skal velges (§ 21).

I motsetning til ved folketingsvalg kan flere
lister gå sammen i listeforbund, og partier og
lister i valgforbund, for å øke sine muligheter til å
oppnå mandater (§ 24). Da vil mandatene først for-
deles mellom partier som stiller alene, og de ulike
forbundene. Deretter vil mandatene fordeles mel-
lom listeforbundene innenfor valgforbundene og
mellom partier og lister innenfor hvert forbund.
Til slutt regnes det ut hvilke enkeltkandidater
som har krav på et mandat innenfor hver liste eller
hvert parti. Ved valg til kommunebestyrelsen er
det relativt vanlig med ulike typer forbund fordi
d’Hondts metode gir de største partiene en fordel.

Folketingets medlemmer velges for en fireårs-
periode. Statsministeren kan likevel begjære at
det skal utskrives nyvalg. Valgtidspunktet for fol-
ketingsvalgene kan derfor variere. Valg av amts-
råd og kommunalbestyrelse finner sted hvert
fjerde år. I 2001 var det for første gang valg til alle
politiske nivåer på samme tidspunkt. Dette året
var valgdeltakelsen om lag 15 prosent høyere i de
to lokalvalgene.

Finland

Det er samme valgordning ved finske valg til Riks-
dagen, landskapsfullmäktige og fullmäktige (dvs.
kommunestyret), og fordelingen av mandater gjø-
res med d’Hondts metode. Ved valg til fullmäktige
kan lister stilles av partier, av valgforbund mellom
partier, av en enkeltliste og av en valmansförening,
som er en liste organisert rundt én kandidat. Vel-
gerne må stemme på enkeltkandidater (dvs. tvun-
gent personvalg), og det er dermed ikke mulig å
gi slengere til andre lister eller stryke noen kandi-
dater.

Stemmene telles opp slik at kandidatenes
stemmer blir gitt til den listen de stiller for. Deret-
ter fordeles mandatene på hver liste etter
d’Hondts metode. Når det er klart hvilke lister
som har krav på mandater, blir disse fordelt mel-
lom kandidatene etter hvem som har fått flest per-
sonstemmer. I kandidatkåringen stiller alle kandi-
datene innenfor et valgforbund likt. Det er altså
ikke viktig hvilket parti eller hvilken liste de
egentlig stiller fra, og dermed er det uviktig hvil-
ket parti som fikk flest stemmer av partiene i valg-
forbundet. Det eneste som avgjør kandidatkårin-
gen, er hvilken kandidat som har fått flest stem-
mer.

8 SOU 2001:65 Skilda valdagar och vårval?
9 SOU 2008:125 En reformerad grundlag.
10 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!
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6.2 Valgordning

Som det framgår av diskusjonen over, har det
vært en tendens til at valgordningene har blitt
likere over tid i Norge. Utvalget mener dette er en
positiv utvikling og ønsker å øke samsvaret blant
annet ved å innføre en likere personvalgordning
ved de ulike valgene (se kapittel 7). Utvalget
mener at det ikke er grunn til å endre valgordnin-
gen ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg når
det gjelder fordelingsmetode (dvs. Sainte-Laguës
metode med et forhøyet første delingstall), og at
fordelingsmetoden bør følge av valgordningen
ved stortingsvalg.

Videre diskuteres muligheten for å dele inn
kommuner og fylkeskommuner i flere valgdistrik-
ter og hvilke krav som skal stilles til antall med-
lemmer i fylkestinget og kommunestyret

6.2.1 Inndeling i valgdistrikter

Sverige har en ordning som åpner opp for innde-
ling av både kommuner og fylker i valgdistrikter
og for kommunale og fylkesvise utjevningsmanda-
ter. Det er mulig å se for seg flere argumenter for
en slik ordning i Norge også. På samme måte som
inndelingen av Norge i valgdistrikter vil dette
sikre at ulike geografiske deler av kommuner og
fylker er representert. Dette kan også tenkes å
redusere hyppigheten av geografiske velgeraksjo-
ner. I motsetning til ved stortingsvalg der mange
av partiene bare får inn én kandidat fra hvert valg-
distrikt, får partiene ofte valgt inn flere kandidater
ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Siden
partiene i dag legger stor vekt på å ha kandidater
fra hele fylket på sine valglister, får de fleste parti-
ene inn kandidater med ulike typer bakgrunn.
Personvalgordningen ved fylkestingsvalg har
vært relativt lite brukt, og partiene har dermed
hatt god kontroll på den geografiske fordelingen
av representanter.

Med kommunereformen og sammenslåinger
av kommuner i større enheter enn før kan det ten-
kes at geografisk representasjon oppleves som
viktigere også innenfor kommuner. Sammenslåin-
gene på 1960-tallet ledet til velgeraksjoner i en del
kommuner. Da ble kommunestyrene i noen kom-
muner dominert av representanter fra én del av de
nye kommunene.

Representanter valgt fra mindre valgdistrikter
kan også tenkes å oppleve seg som representanter
for disse områdene og ikke for kommunen som
helhet. En slik ordning er dermed mest aktuell i
kommuner der lokal representasjon fra områder
langt unna kommunesenteret er nødvendig, even-

tuelt også for å gi enkeltområder større innflytelse
i kommunen for å veie opp for avstand.

Det er mulig å ta disse hensynene innenfor
dagens regelverk. Kommuneloven åpner for å
opprette folkevalgte organer under kommunesty-
ret, jf. kommuneloven kapittel 5. Kommunene kan
for eksempel deles inn i flere geografiske områder
med egne kommunedelsutvalg, jf. kommuneloven
§ 5-7 første ledd. Disse kommunedelsutvalgene
kan virke innenfor de geografiske områdene og
slik sikre det lokale folkestyret i store kommuner.
I dag benyttes denne ordningen i flere norske
kommuner, selv om det kun er Oslo som har
direkte valg til kommunedelsutvalg. Ordningen er
fleksibel for utnevning av utvalgene (utnevning
eller direkte valg) og typen oppgaver, og de ulike
kommunene som benytter seg av kommunedels-
utvalg, har også valgt ulike løsninger.

Når det gjelder fylkestinget, var medlemmene
av fylkestinget tidligere valgt av kommunestyrene
i fylket. I dag er hvert fylke ett valgdistrikt. Parti-
ene stiller én liste for hele fylket, og det er ett fel-
les valgoppgjør for fylket. Det er minimumskrav til
hvor mange medlemmer det skal være i fylkestin-
gene, og det velges relativt mange representanter
i hvert fylke. Dette gir en lav terskel for å bli
representert og sikrer slik en høy grad av propor-
sjonalitet selv med et forhøyet første delingstall.11

Bakgrunnen for at fylkene ikke deles inn i
valgdistrikter, har vært et ønske om at represen-
tantene i fylkestinget skal representere hele fyl-
ket, ikke kun sine kommuner slik det var tidli-
gere. I tråd med dette har ikke valgordningen ved
fylkestingsvalg noen egen mekanisme for å sikre
at alle de ulike delene av fylket blir representert i
fylkestinget. I motsetning til for kommunene er
det heller ikke regler i kommuneloven som åpner
for fylkesdelsutvalg. Samtidig har det betydning
hvor representantene kommer fra, og Fiva og
Halse finner at representantenes hjemkommune
har en betydning for hvilken politikk fylkestinget
vedtar.12

Under prosessen med fylkessammenslåinger
har det kommet innspill fra aktører i flere fylker

11 Dagens minimumskrav til antallet medlemmer i fylkestin-
gene varierer mellom 35 og 43 medlemmer. Minimumskra-
vet gir effektive sperregrenser som varierer mellom 2,1
prosent med 35 medlemmer og 1,7 prosent med
43 medlemmer. Alle fylkestingene har imidlertid lagt seg
på et høyere antall medlemmer enn minimumsantallet, og
de effektive sperregrensene varierer mellom 1,6 prosent i
Møre og Romsdal og 0,85 prosent i Viken. Selv i de minste
fylkestingene vil altså minimumskravet gi en lavere effektiv
sperregrense enn i det største valgdistriktet ved stortings-
valget i 2017 (Oslo med 18 direktevalgte mandater og
effektiv sperregrense på 3,9 prosent). 
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med ønske om å innføre valgdistrikter også ved
fylkestingsvalg. Argumentene for å dele opp et
fylke i flere valgdistrikter kan være å sikre at flere
områder av fylket blir representert i fylkestinget.
Selv om partiene har sørget for å ha geografisk
spredning på sine kandidater, vil større fylker
gjøre dette mer krevende. Det er også mulig å
tenke seg at personvalgordningen vil kunne få
større betydning i sammenslåtte fylker enn den
har hatt hittil, gitt tidligere erfaringer med velger-
aksjoner etter kommunesammenslåing.

Også det forrige valglovutvalget vurderte valg-
distriktsinndeling ved fylkestingsvalg. Det viste til
forslag fremmet av Sundsbø-utvalget (satt ned av
KS).13 Sundsbø-utvalget foreslo å dele inn fylkes-
kommunen i flere valgdistrikter og mente det ville
gi innbyggerne en sterkere tilknytning til valgdis-
triktenes representanter og øke interessen for fyl-
kestingsvalget og legitimiteten til det folkevalgte
mellomnivået.

Det forrige valglovutvalget sluttet seg ikke til
forslaget. Utvalget la vekt på at inndeling i flere
valgdistrikter kunne «bidra til en svekkelse av fyl-
keskommunen som en regional enhet, og bidra til
å skape oppsplitting og motsetninger mellom
ulike deler av fylket. Forslaget vil dessuten bidra
til å komplisere av valgsystemet».

Utvalget pekte imidlertid også på den da pågå-
ende regionreformen og muligheten for en framti-
dig regional organisering med færre regioner.
Utvalget mente at dette kunne gjøre det nødven-
dig å innføre en valgordning der regioner/fylker
ble delt opp i flere valgdistrikter: «Det kan for
eksempel tenkes at det innen den enkelte region
opprettes flere valgkretser – for eksempel med
basis i dagens fylker – og at det fra hver valgkrets
velges et visst antall representanter til den regio-
nale forsamlingen.»

6.2.2 Antall medlemmer

Fylkestingene og kommunestyrene kan selv
bestemme hvor mange medlemmer de skal ha,
men det er minimumskrav til antall medlemmer i
kommuneloven. Dette tallet varierer med antall
innbyggere i kommunen eller fylket. Bakgrunnen
for at det er satt minimumskrav, er å sikre en viss
grad av representativitet. Minimumskravene er
ikke endret siden den forrige kommuneloven ble

vedtatt i 1992. Kommunelovutvalget (NOU
2016: 4) la vekt på at fylkeskommunene i størst
mulig grad selv skal bestemme hvor mange med-
lemmer de vil ha i fylkestinget. Videre uttalte
utvalget:

På den andre siden er det viktig av hensyn til et
velfungerende lokaldemokrati og representati-
vitet at det sikres et minste antall medlemmer.
Hva som er et passende minsteantall, avhenger
naturlig nok av [fylkes]kommunens størrelse
og er således naturlig å knytte til antall innbyg-
gere i [fylkes]kommunen.

Utvalget mente at dette hensynet ble ivaretatt på
en tilfredsstillende måte i regelverket med gjel-
dende minimumskrav, og foreslo ingen endringer.

Antallet kommunestyrerepresentanter i Norge
har gått ned over tid, både i totalt antall og i snitt
per kommunestyre.14 Mens det var nærmere
14 000 kommunestyremedlemmer på 1980-tallet,
er det i dag litt over 9 000. Reduksjonen har
skjedd gradvis over tid, men regionreformen ledet
til en relativt stor reduksjon etter det siste kom-
munestyrevalget i 2019. Det gjennomsnittlige
antallet representanter i kommunestyrene har
fulgt antallet kommunestyrerepresentanter med
en reduksjon over tid, men en kunne se en viss
økning etter regionreformen. Dette skyldes at de
nye (sammenslåtte) kommunestyrene er blitt
større enn de tidligere kommunestyrene, se figur
6.1.

Etter at kommunelovutvalget la fram innstillin-
gen, har det skjedd endringer i fylkesstrukturen
som har betydning for fylkenes størrelse og inn-
byggertall. Det er blitt færre fylker som har få inn-
byggere, og samtidig flere fylker som har svært
mange innbyggere. Før 2020 var Akershus det fyl-
ket med flest innbyggere, 614 000.15 Nå har Viken
overtatt posisjonen som fylket med flest innbyg-
gere, og det har om lag dobbelt så mange innbyg-
gere, 1,2 mill. Det har også vært kommunesam-
menslåinger parallelt, men de nye kommunene
har innbyggertall som ligger godt innenfor
dagens ordning.

Som tabell 6.1 viser, innebærer den nye fylkes-
strukturen at minimumskategoriene i kommune-
loven ikke lenger er like relevante. Det er ikke
lenger noen fylker som har under 200 000 innbyg-
gere, og de 2 laveste kategoriene blir dermed

12 Jon H. Fiva og Askill H. Halse. «Local Favoritism in At-
Large Proportional Representation Systems». Journal of
Public Economics 143 (2016): 15–26. https://doi.org/
10.1016/j.jpubeco.2016.08.002.

13 KOU 1-98 Rydd opp!: styrket folkestyre og administrativ for-
enkling. 

14 Sara Blåka, Trond Tjerbo, og Hilde Zeiner, Kommunal
organisering 2012, NIBR-rapport 2012:21 (Oslo: Norsk
institutt for by- og regionforskning, 2012), s. 33.

15 Innbyggertall per 1. januar 2018.
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Figur 6.1 Antall kommunestyremedlemmer over tid.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (tabell 01182).
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Tabell 6.1 Dagens minimumskrav til antall medlemmer i fylkestinget.

Innbyggere i fylket Minimumskrav til antall 
medlemmer i fylkestinget

Tidligere fylkesstruktur Dagens fylkesstruktur 
(antall innbyggere 2020)

–150 000 minst 19 Aust-Agder 
Finnmark
Nord-Trøndelag
Sogn og Fjordane

ingen 

150 000–200 000 minst 27 Hedmark
Oppland
Telemark 
Troms
Vest-Agder 

ingen 

200 000–300 000 minst 35 Buskerud
Møre og Romsdal
Nordland 
Sør-Trøndelag
Vestfold
Østfold

Nordland (240 000) 
Troms og Finnmark (240 000)
Møre og Romsdal (270 000)

300 000– minst 43 Akershus
Hordaland
Rogaland 

Innlandet (370 000)
Agder (310 000)
Vestfold og Telemark (420 000) 
Trøndelag (470 000)
Rogaland (480 000) 
Vestland (640 000)
Viken (1 240 000)
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unødvendige. Det er også svært stor forskjell på
fylker som vil havne i samme kategori. Eksempel-
vis vil det være like krav til antall medlemmer for
Agder, med om lag 300 000 innbyggere, som det
vil være for Viken, med over 1,2 mill. innbyggere.
Dette innebærer svært ulike krav til representati-
vitet. Med 43 representanter (som er minimum)
vil det stå rundt 7 000 innbyggere bak hver repre-
sentant i Agder, mens det vil stå over 28 000 inn-
byggere bak hver representant i Viken.

Tabell 6.2 presenterer antall medlemmer i de
nye fylkestingene som ble valgt i 2019. Tallene
viser at flertallet har lagt seg langt over mini-
mumsgrensen.

6.2.3 Regler for flertallsvalg i kommuner

Valgloven kapittel 12 har regler for hvordan valget
avvikles om det ikke foreligger mer enn ett god-
kjent listeforslag. Valget skal da holdes som fler-
tallsvalg. Det er ikke tilsvarende bestemmelser for
fylkestingsvalg eller stortingsvalg. Bakgrunnen er
at det i en del, særlig små, kommuner kan tenkes
at det ikke blir levert flere valglister. Sist gang
disse bestemmelsene ble anvendt, var ved valget i
1999 i Modalen kommune. Før valget i 2019 var
det to kommuner som tok kontakt med Valgdirek-
toratet og varslet at de muligens bare ville få inn
én liste ved årets valg. I begge disse tilfellene ble
det likevel stilt flere lister.

Reglene om forholdstallsvalg passer dårlig om
det kun er én liste som stiller til valg, siden det da
bare er én liste å stemme på. Valget skal da iste-
den gjennomføres som flertallsvalg hvor velgerne

stemmer på enkeltpersoner. Det ene listeforslaget
som eventuelt er godkjent, settes ut av betrakt-
ning.

Velgerne stemmer ved å sette opp en liste som
inneholder minst ett navn og maksimalt dobbelt
så mange navn som antall medlemmer i kommu-
nestyret (dvs. kommunestyremedlemmene og
like mange vararepresentanter). Hvis det er ført
opp flere navn enn tillatt, ser en bort fra de over-
skytende navnene. Hvis velgerne har ført opp
ikke-valgbare personer, vil heller ikke disse perso-
nene bli tatt med i valgoppgjøret. Velgerne kan
føre opp navn som representanter og som varare-
presentanter, men bare like mange av hver som
det skal velges representanter. Hvis en velger
ikke har skilt mellom representanter og varare-
presentanter på stemmeseddelen, ansees de før-
ste navnene som representanter i det tillatte antall
og de følgende navnene som vararepresentanter i
det tillatte antall.

Kandidatoppgjøret gjennomføres ved at det
først telles opp hvor mange ganger hvert navn har
blitt ført opp som representant. Deretter fordeles
plassene etter hvilke navn som har fått flest repre-
sentantstemmer. Når alle representantene har
blitt valgt, telles det opp på nytt, og denne gangen
telles både representant- og varastemmene. De
navnene som får flest stemmer i denne andre opp-
tellingen, og som ikke allerede er valgt, blir valgt
som vararepresentanter til kommunestyret.
Enkeltpersoner og grupper har lov til å produsere
egne lister og dele ut disse til velgerne.16

Tabell 6.2 Antall medlemmer i de nye fylkestingene, 2019–2023.

Fylke Lovkrav Antall medlemmer 2019–2023

Møre og Romsdal Minst 35 47

Nordland Minst 35 45

Troms og Finnmark Minst 35 57

Agder Minst 43 49

Innlandet Minst 43 57

Rogaland Minst 43 47

Trøndelag Minst 43 59

Vestfold og Telemark Minst 43 61

Vestland Minst 43 65

Viken Minst 43 87

16 Se Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 242.
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6.2.4 Felles valgdag

Det forrige valglovutvalget konkluderte med at
stortingsvalg fortsatt burde avvikles separat fra
kommunestyre- og fylkestingsvalg.17 Totalvurde-
ringen var at fordelene med en eventuell økning
av valgdeltakelsen ved lokale valg ikke kunne opp-
veie ulempene med felles valgdag. Sentralt i argu-
mentasjonen stod at felles valgdag ville føre til at
kommunestyre- og fylkestingsvalg ville havne i
skyggen av rikspolitikken, samt at adskilte valgda-
ger på en bedre måte skaper interesse for og ret-
ter oppmerksomheten mot de lokale sakene.
Videre framholdt utvalget at det er uheldig at kon-
sekvensen av felles valgdag vil være at noen vel-
gere er oppimot 22 år før de får anledning til å
delta i valg. I tillegg vil hvert fjerde årskull i den
videregående skolen ikke få anledning til å delta i
skolevalg, som gjerne er en første innføring i valg
for unge mennesker.

Lokaldemokratikommisjonen nådde samme
konklusjon i 2006. Kommisjonen argumenterte på
samme linje som det forrige valglovutvalget og
uttalte blant annet: «Det er ei frykt for ein felles
valdag kan forskyve det politiske fokuset i retning
av det nasjonale. I tillegg vil ei slik reform føre til
at det vil gå fire år mellom kvar gong veljarane får
høve til å gå til valurnene.»18

6.3 Utvalgets vurdering

6.3.1 Inndeling i valgdistrikter

Utvalget ønsker ikke å åpne for at kommuner eller
fylker skal kunne deles inn i flere valgdistrikter.
Utvalget ser at det er store forskjeller mellom fyl-
kene og kommunene. Inndeling i valgdistrikter
kan være en mulig løsning for å skape mer
interesse rundt fylkestingsvalgene og gi velgerne
bedre tilhørighet til representantene i nye større
enheter. Likevel mener utvalget at det er gode
grunner til å videreføre dagens regelverk og ikke
åpne for at fylkene eller kommunene deles inn i
valgdistrikter. En slik mulighet vil kunne svekke
helhetsperspektivet fylkestingene og kommune-
styrene bør ha.

Utvalget mener det er viktig å skape interesse
hos velgerne for hele det geografiske området og
en felles identitet i kommuner og fylker. Det er
partienes ansvar å sikre at ulike deler av fylkene
og kommunene er representert. Når det gjelder

kommunestyrene, finnes det også flere måter å
sikre at ulike deler av kommunen blir hørt, for
eksempel gjennom kommunedelsutvalg, om dette
er nødvendig. Utvalget går derfor ikke inn for å
åpne for at kommuner og fylker deles inn i valg-
distrikter.

6.3.2 Antall medlemmer

Når det gjelder hvor mange representanter som
skal velges til fylkestingene, viser utvalget til at
fylkesstrukturen er endret etter kommunelovut-
valgets utredning. En tilstrekkelig grad av repre-
sentasjon er nødvendig for å sikre at ulike hensyn
blir hørt, og for at fylkesdemokratiet skal kunne
ha relevans og legitimitet. Utvalget mener derfor
det er grunn til å se på dette regelverket.

Flertallet i utvalget (Anundsen, Christensen,
Giertsen, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Høgestøl, Røhn-
ebæk, Stokstad, Storberget, Tørresdal, Aardal, Aar-
nes og Aatlo) mener at dagens nivå på antall med-
lemmer i fylkesting fungerer godt, og foreslår å
videreføre dette nivået. Flertallet mener imidler-
tid at det ikke er behov for å videreføre to katego-
rier det ikke er noen fylker som hører hjemme i,
og foreslår å oppheve disse kategoriene. Flertallet
foreslår videre å innføre en ny kategori i loven for
fylker med mer enn 500 000 innbyggere og fore-
slår at krav til antall medlemmer der bør være
minst 51. I ny fylkesstruktur vil dette ha betyd-
ning for Viken og Vestland. Begge disse har alle-
rede vedtatt å ha et høyere antall medlemmer for
perioden 2019–2023 enn dette. Flertallet mener
også at dersom noen av fylkessammenslåingene
oppheves, vil et minimumskrav på 35 medlemmer
ikke være urimelig, og viser til at Finnmark hadde
35 medlemmer i fylkestinget i perioden 2015–
2019.

Flertallet foreslår derfor følgende kategorier:
– Fylkeskommuner som ikke har over 300 000

innbyggere, skal ha minst 35 medlemmer i fyl-
kestinget.

– Fylkeskommuner med over 300 000 innbyg-
gere, men ikke over 500 000 innbyggere, skal
ha minst 43 medlemmer i fylkestinget.

– Fylkeskommuner med over 500 000 innbyg-
gere skal ha minst 51 medlemmer i fylkestin-
get.

Når det gjelder kommunestyrene, ser flertallet i
utvalget (Anundsen, Christensen, Giertsen, Hagen,
Hoff, Holmøyvik, Høgestøl, Røhnebæk, Stokstad,
Storberget, Tørresdal, Aardal, Aarnes og Aatlo)
liten grunn til å endre dagens minstekrav til antall
medlemmer og peker på at dette nylig er behand-

17 NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte.
18 NOU 2006: 7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking

og engasjement i lokalpolitikken.
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let av kommunelovutvalget. Kommunesammen-
slåingene har ikke ledet til nye enheter med
større befolkning enn det som dekkes av dagens
ordning.

Utvalgets mindretall (Grimsrud, Holmås,
Nygreen og Strømmen) peker på at et levende
demokrati med sterk folkelig forankring og evne
til fornyelse sikres best når mange innbyggere får
politisk erfaring. Bred involvering og politisk
kompetanse gir forståelse for sentrale demokra-
tiske og politiske beslutningsprosesser. De folke-
valgtes rolle som ombud for sine innbyggere blir
tydeligere, og vårt representative demokrati vil
stå sterkere og være tryggere. Utvikling og sty-
ring av fellesskapets ressurser er krevende, og
det er viktig med god balanse mellom folkevalgte
og administrativt ansatte. De folkevalgtes rolle må
utvikles slik at de kan være gode ombud for inn-
byggerne.

Mindretallet mener derfor at utviklingen med
at antall folkevalgte representanter er blitt redu-
sert de senere årene, er uheldig. Kommuneloven
regulerer minimum antall medlemmer i kommu-
nestyrer og fylkesting (§ 5-5). Mindretallet mener
imidlertid at antall medlemmer i kommunestyrer
og fylkesting kan bli for lavt, og er av den oppfat-
ning at minimumsgrensen for antall representan-
ter både i kommunestyrer og fylkesting bør
heves.

Mindretallet foreslår følgende minimumskrav:

– Fylkeskommuner som ikke har over 200 000
innbyggere, skal ha minst 35 medlemmer i fyl-
kestinget.

– Fylkeskommuner med over 200 000, men ikke
over 300 000 innbyggere, skal ha minst 49 med-
lemmer i fylkestinget.

– Fylkeskommuner med over 300 000, men ikke
over 500 000 innbyggere, skal ha minst 65 med-
lemmer i fylkestinget.

– Fylkeskommuner med over 500 000 innbyg-
gere skal ha minst 79 medlemmer i fylkestin-
get.

– Kommuner som ikke har over 5 000 innbyg-
gere, skal ha minst 15 medlemmer i kommune-
styret.

– Kommuner med over 5 000, men ikke over
10 000 innbyggere, skal ha minst 25 medlem-
mer i kommunestyret.

– Kommuner med over 10 000, men ikke over
25 000 innbyggere, skal ha minst 35 medlem-
mer i kommunestyret.

– Kommuner med over 25 000, men ikke over
50 000 innbyggere, skal ha minst 49 medlem-
mer i kommunestyret.

– Kommuner med over 50 000, men ikke over
100 000 innbyggere, skal ha minst 59 medlem-
mer i kommunestyret.

– Kommuner med over 100 000 innbyggere skal
ha minst 65 medlemmer i kommunestyret.

Utvalget vil ikke gå inn på om det bør være maksi-
mumsgrenser, ettersom dette ikke påvirkes i
samme grad av strukturendringene, og siden
kommunelovutvalget nylig har vurdert spørsmå-
let.

6.3.3 Flertallsvalg

Utvalget mener det fortsatt kan være behov for å
ha egne regler om hvordan valget skal gjennomfø-
res dersom det ikke stilles flere lister. Utvalget
mener at dagens regler om flertallsvalg bør vide-
reføres. Utvalget peker også på at det foreslår å
senke kravet til antall kandidater på listen, med
den hensikt at det kan bidra til å gjøre det enklere
for flere partier å stille liste. Den faktiske bruken
av flertallsvalg på grunn av mangel på mer enn en
liste vil derfor ventelig bli liten.

I tillegg mener utvalget at det bør være mulig
for valgstyret å utsette fristen for innlevering av
listeforslag dersom kun ett eller ingen listeforslag
blir levert inn. I så fall bør det stilles krav om at de
som stiller liste, har innhentet samtykke fra kandi-
datene om å stå på listeforslaget i forkant, slik at
kommunen slipper å innhente dette i ettertid.

6.3.4 Felles valgdag

Utvalget har i drøftingen av spørsmålet om felles
valgdag for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kom-
munestyrevalg tatt utgangspunkt i at det er ønske-
lig med høyest mulig deltakelse. Begrunnelsen er
at valgdeltakelse er et uttrykk for graden av poli-
tisk engasjement og involvering i befolkningen
generelt. Høy deltakelse gir også et klart mandat
til valgte politikere og legitimitet til politiske
beslutninger og til det representative demokratiet.
I tillegg kan høy valgdeltakelse indikere at valg-
deltakelsen er mer eller mindre lik på tvers av
ulike grupper, og dermed bety at den politiske
innflytelsen er lik.

Utvalget mener det er ønskelig at velgerne i
større grad deltar i demokratiet, og at valgdelta-
kelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalg
øker. Et tungtveiende argument for felles valgdag
er at deltakelsen i kommunestyre- og fylkestings-
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valg trolig vil øke. På den måten vil effekten av en
felles valgdag kunne være at valgte politikere får
et klarere mandat, og i tillegg vil høy valgdelta-
kelse kunne gi større legitimitet til politiske
beslutninger og det representative demokratiet.
Sammenfallende tidspunkt for alle valg vil også
kunne styrke helhetsperspektivet på politikken.
Samtidig må en spørre seg om en ønsker økt valg-
deltakelse på dette grunnlaget – der en må legge
til grunn at færre hadde stemt om det ikke var for
koblingen med stortingsvalget.

Flertallet i utvalget (alle unntatt Anundsen)
mener at felles valgdag er problematisk med
tanke på velgernes totale politiske engasjement,
involvering og opplevelse av å ha innflytelse på
politikken. Dette henger for det første sammen
med at felles valgdag innebærer en lang periode
mellom hver gang velgerne kan stille politikerne
til ansvar ved valg. De valgte politikerne skal også
gjenspeile den politiske stemningen i folket. Utval-
gets flertall mener derfor at det er en fordel å
holde enten nasjonale eller lokale valg med et
rimelig mellomrom. Til dette kommer også kon-
sekvensen for involvering av unge i politikken:
Felles valgdag hvert fjerde år vil medføre at
enkelte førstegangsvelgere kan være oppimot 22
år gamle før de kan delta i valg.

For det andre er det sannsynlig at rikspolitik-
ken ved felles valgdag i enda større grad vil domi-
nere mediebildet og debatten. Også under dagens
ordning viser undersøkelser at velgerne er mest
opptatt av rikspolitikk.19 Med tanke på hensynet
til høy grad av politisk engasjement og involvering
i befolkningen vil det være uheldig dersom lokal-
politikken får enda mindre oppmerksomhet fra
riksmedia eller velgerne. At lokalpolitikken risike-
rer å komme i skyggen av rikspolitikken, taler for
å holde valgdagene separate. Det er likevel usik-
kert hvor negativ virkning felles valgdag vil ha på
befolkningens politiske engasjement og involve-
ring i lokalpolitikk, jf. erfaringene fra Sverige.
Flertallet mener likevel det må kunne legges til
grunn at det er en risiko for at engasjementet og
involveringen i lokalpolitikken vil svekkes. Flertal-
let viser i denne forbindelse til at i dagens ordning
er velgernes engasjement for og interesse i norsk
lokalpolitikk lokalt fundert.20 Ordningen er på
den måten velfungerende med henblikk på å
skape engasjement og involvering i lokalpolitikk.

Endelig legger utvalgets flertall vekt på hensy-
net til kompetanse ved valggjennomføringen. Der-
som valg holdes hvert fjerde år, blir det vanskeli-
gere å opprettholde kunnskapen i kommunene
om hvordan valg gjennomføres. Utvalgets flertall
konkluderer etter dette med at dagens ordning
med adskilte valg for stortingsvalg og kommune-
styre- og fylkestingsvalg bør videreføres.

Medlemmene Anundsen og Holmås mener høy
valgdeltakelse i flest mulig valg er et grunnleg-
gende hensyn som må tillegges stor vekt i vurde-
ringen av om det fortsatt skal være ulike valgår for
lokal- og regionalvalg og stortingsvalg. Det er
sannsynlig at felles valgdag vil øke valgdeltakel-
sen generelt, hvilket isolert sett vil styrke demo-
kratiet.

Utvalgsmedlem Anundsen viser videre til at en
valgperiode er på fire år, både for kommunestyre-
og fylkestingsvalg og for stortingsvalg. I realiteten
ansvarliggjøres politikere derfor ved valg bare
hvert fjerde år. En antakelse om at velgerne «straf-
fer» eller «belønner» nasjonale politikere og par-
tier ved kommunestyre- og fylkestingsvalget,
endrer ikke på dette. Etter dette medlems mening
er det derfor ingen grunn til å vektlegge at
enkelte kan få et inntrykk av at politikere ansvar-
liggjøres oftere ved å ha ulike valgår for de ulike
valgene.

Ved valg til kommunestyrer og fylkesting vil
en ideelt mene at det er politikken som er relevant
for den enkelte kommunen og det enkelte fylket,
som skal dominere mediebildet og oppmerksom-
heten om de politiske sakene. Det er ikke tilfellet i
dag. Dette medlemmet peker på at rikspolitikken
dominerer den politiske agendaen både ved stor-
tingsvalg og ved valg til kommunestyrer og fylkes-
ting. Det er ingen utvikling i retning av at de
lokale sakene løftes bedre fram i lokalvalg enn ved
stortingsvalg. Snarere går utviklingen i retning av
at søkelyset i ytterligere grad rettes mot rikspoli-
tikken og rikspolitikerne. Det er først og fremst
bruk av sosiale medier som kan bidra til å mot-
virke det økende fokus på rikspolitiske saker i
lokalvalgkampen, kombinert med aktiv bruk av
lokale medier.

Utvalgsmedlem Anundsen mener derfor
dagens ordning med andre ord ikke styrker lokal-
demokratiet eller interessen for lokale saker nev-
neverdig. Dette medlemmet mener en ved å inn-
føre felles valgdag for samtlige valg kan bidra til å

19 Statistisk sentralbyrå, kommunestyre- og fylkestingsvalget,
velgerundersøkelsen 2015. 65 prosent oppgir å være svært
eller ganske interessert i rikspolitikk. Når det gjelder kom-
munepolitikk, angir 57 prosent å være svært eller ganske
interessert, mens 30 prosent oppgir samme interesse for
fylkespolitikk.

20 Johannes Bergh og Atle Haugsgjerd, «Hvilken valgordning
får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom
valgordninger og valgdeltakelse», Vedlegg 5 til utrednin-
gen (Institutt for samfunnsforskning, 2018).
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løfte lokalpolitikken bedre fram enn tilfellet er i
dag. Velgerne kan lettere se sammenhengen og
helheten i politikken, og lokale, regionale og
nasjonale politikere vil bli tvunget til å gjøre det
samme. Samspillet mellom politikere på ulike for-
valtningsnivåer kan bli styrket, og dette kan bidra
til at en får fram ulikheten i forvaltningsnivåenes
oppgaver og slik styrke befolkningens opplevelse
av å ha innflytelse samlet sett. I tillegg vil en effekt
være at rikspolitikerne i større grad kan la seg
engasjere av lokale saker i eget valgdistrikt fordi
det vil påvirke valget av dem som kandidater
direkte. Lokale politikere kan gjennom dette opp-

leve at folk blir mer opptatt av de sakene som er
viktige lokalt, fordi politikere som stiller til valg til
Stortinget, ansvarliggjøres i samme valg.

Når en vet at felles valgdag med stor sannsyn-
lighet vil øke valgdeltakelsen i lokal- og regio-
nalvalg, har det i seg selv en viktig effekt på demo-
kratiet. Flere vil delta i utvelgelsen av de få som
skal representere oss alle. Utvalgsmedlem Anund-
sen mener dette er et grunnleggende demokra-
tisk hensyn som ikke kan oppveies av praktiske
argumenter eller usikkerhet om hvorvidt det blir
noe mer fokus på rikspolitikk i valgkampen.
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Kapittel 7  

Personvalg

7.1 Innledning

Rekrutteringen av folkevalgte går i Norge gjen-
nom tre ulike stadier før representantene blir
valgt. Mobiliseringen og nominasjonen av kandida-
ter er kontrollert av partiene. Avhengig av person-
valgordningen vil velgerne så ha ulik grad av inn-
flytelse over selve valget av disse kandidatene.1

Det er i dag ikke mulig å stille som kandidat
uten et parti eller en liste eller å stemme på kandi-
dater som ikke står på noen liste.2 Det er dermed
partiene som avgjør hvilke kandidater som kan
velges, og dette gjøres i to skritt. Partiene finner
først fram til mulige kandidater. Når partiene har
kartlagt hvem som kan tenke seg å stille til valg,
nominerer partiene de kandidatene som blir sett
som egnet. Partiene gjør både et utvalg av kandi-
dater blant dem som kan tenke seg å stille, og en
prioritering av disse kandidatene ved å rangere
dem på listene. Dermed bestemmer partiene både
hvem som kan bli valgt, og gjør en prioritering av
hvem av disse som partiet mener bør bli valgt. Så
lenge det ikke er mulig å stille til valg individuelt,
har partiene en avgjørende rolle ved å bestemme
hvilke kandidater som får mulighet til å bli valgt.

Det er først helt på slutten at velgerne kan gis
mulighet til å påvirke kandidatvalget gjennom per-
sonvalg.3 I de tre norske valgordningene har imid-
lertid velgerne ulik grad av innflytelse. Mens vel-
gerne bare teoretisk sett kan endre partienes
nominasjon i stortingsvalgordningen, har vel-
gerne større innflytelse i fylkestingsvalgordnin-
gen og kommunestyrevalgordningen. Velgernes

valgmuligheter avgrenses imidlertid til partienes
listestilling også i disse ordningene og er i ulik
grad begrenset, enten gjennom sperregrense i fyl-
kestingsvalgordningen eller gjennom stemmetil-
legg i kommunestyrevalgordningen. Selv i fylkes-
tings- og kommunestyrevalgordningen beholder
altså partiene stor grad av kontroll gjennom å
legge premissene for personvalget med nomina-
sjonen og rangeringen av kandidatene.4

7.2 Gjeldende rett og historisk 
utvikling

7.2.1 Stortingsvalg

7.2.1.1 Gjeldende rett

Stortingsvalg er i dag tilnærmet rent partivalg.
Velgerne har mulighet til å endre på rekkefølgen
av kandidater, men dette har i praksis ingen betyd-
ning for hvem som blir valgt.

Valgloven § 7-2 første ledd bestemmer hvor-
dan en kan endre stemmeseddelen ved stortings-
valg:

Velgeren kan ved stortingsvalg endre rekkeføl-
gen kandidatene er satt opp i på stemmesedde-
len. Dette gjøres ved å sette nummer ved kan-
didatnavnet. Velgeren kan også stryke kandi-
datnavn ved å gå frem som angitt på
stemmeseddelen.

Reglene for kandidatkåringen følger av valgloven
§ 11-5 første ledd:

Når det er avgjort hvor mange distriktsmanda-
ter en valgliste skal ha, fordeler fylkesvalgsty-
ret disse til kandidatene på listen. Kandidater
som ikke er valgbare, settes ut av betraktning.
Kandidatkåringen foregår på følgende måte:
Først telles de navn som er oppført som nr. 1 på

1 Dag Arne Christensen mfl., «To valg med ny personvalgo-
rdning – Kontinuitet eller endring?», Rapport 9 (Bergen:
Rokkansenteret, 2008), s. 130 og Johannes Bergh mfl.,
«Personvalg ved stortingsvalg – Konsekvenser av en end-
ring av personvalgreglene ved stortingsvalg», Rapport 8
(Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2014), s. 13. 

2 Det var mulig å stemme på kandidater som ikke stod på
liste, såkalte ville kandidater, i norske kommunestyrevalg
fram til valgloven ble endret i 1974. I svenske valg kan par-
tiene velge å la listene være åpne for andre kandidater. 

3 Christensen mfl., «To valg med ny personvalgordning», s.
130.

4 Christensen mfl., «To valg med ny personvalgordning», s.
130.



140 NOU 2020: 6
Kapittel 7 Frie og hemmelige valg

stemmesedlene. Den kandidaten som har flest
oppføringer blir valgt. Deretter telles de navn
som er oppført som nr. 2 på stemmesedlene.
Den kandidaten som har flest oppføringer når
man legger sammen resultatene fra første og
andre opptelling, blir valgt. Opptellingene fort-
setter på samme måte inntil alle de represen-
tantplassene listen skal ha, er besatt. Oppnår
flere kandidater samme resultat, er den opprin-
nelige rekkefølgen på listen avgjørende.

Disse reglene er utformet slik at retting av listene
kun har en teoretisk effekt. Minst halvparten (+1)
av et partis velgere i et valgdistrikt må gjøre den
samme endringen på stemmeseddelen for at den
skal ha betydning. Dette har så langt aldri skjedd.

7.2.1.2 Historisk utvikling

Dagens personvalgordning ved stortingsvalg ble
introdusert med innføringen av forholdstallsvalg i
valgdistrikter med flere mandater i stortingsvalg-
loven av 1920. Fram til dette hadde stortingsvalg
blitt avgjort ved indirekte valg etter 1814 og
senere, fra 1905, ved direkte valg i enmannsdis-
trikter. Det var først ved innføringen av valgdis-
trikter med flere mandater at personvalg ble aktu-
alisert. Ordningen som ble valgt, gjorde at denne
avgjørelsen primært ble bestemt av partienes
nominasjon, men ga altså også velgerne en
begrenset mulighet til å påvirke valget ved å
endre på rekkefølgen på stemmeseddelen.

I gjentatte offentlige utredninger etter 1920 er
personvalgordningen blitt problematisert, og det
har blitt foreslått å gjøre om ordningen for å
styrke velgernes innflytelse. Både Valgordnings-
nemnda av 1927 og et mindretall i Valgordnings-
kommisjonen av 1948 foreslo en moderat styrking
av velgernes innflytelse, men fikk ikke gjennom-
slag i Stortinget. I NOU 1973: 38 Personvalg ved
stortingsvalg og kommunalvalg ble det foreslått å
øke velgerinnflytelsen gjennom endringer i nomi-
nasjonsprosessen heller enn i valget. Det ble fore-
slått nye regler om prøvenominasjoner der alle
velgere skulle få delta. NOU 1982: 6 Om en ny
valglov brydde seg mindre om personvalg ved
stortingsvalg og mente velgerne primært var opp-
tatt av parti og ikke person i stortingsvalg. Utval-
get ga derfor uttrykk for at det ikke var nødvendig
å endre personvalgordningen ved stortingsvalg.

I NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte ble
velgernes manglende innflytelse over hvem som
ble valgt, igjen problematisert. Utvalget foreslo å
innføre svakt personvalg med en ordning tilsva-
rende ordningen som ble innført for fylkestings-

valg, men med en sperregrense på 5 prosent (økt
til 8 prosent i departementets forslag).5 Dette fikk
ikke flertall i Stortinget. Mens et mindretall i kon-
troll- og konstitusjonskomiteen ønsket å innføre
ordningen, mente flertallet at det knyttet seg «stor
usikkerhet» til hvilke konsekvenser ordningen
ville få, og at et lite mindretall kunne tenkes å få
stor innflytelse med en slik ordning.6 Flertallet
mente dermed at det var hensiktsmessig å se an
konsekvensene av innføringen av den samme ord-
ningen for fylkestingsvalg før en innførte den for
stortingsvalg.

I 2010 kom det et representantforslag om at
regjeringen skulle foreslå fylkestingsvalgordnin-
gen for stortingsvalg på nytt.7 Behandlingen i
komiteen ledet til et anmodningsvedtak i 2012
som ba regjeringen «utrede endringer av valgord-
ningen for stortingsvalg slik at velgerne gis mulig-
het til å påvirke rekkefølgen av partienes kandida-
ter».8 Regjeringen foreslo igjen fylkestingsvalg-
ordningen med en sperregrense på åtte prosent.9

Dette var blant annet basert på en rapport som
inneholdt simuleringer om hvordan en personval-
gordning ville kunne slå ut, fra Institutt for sam-
funnsforskning (ISF).10 Dette forslaget ble igjen
nedstemt i Stortinget. Motstanden mot forslaget
kan deles i to grupper. På den ene siden mente
Arbeiderpartiets medlemmer av komiteen at for-
slaget ville svekke partienes mulighet til å sikre
representasjon av ulike grupper, og at forslaget
kunne lede til at en liten gruppe kunne få «urime-
lig stor innvirkning» på personvalget. Disse repre-
sentantene betvilte dermed de positive effektene
av forslaget for demokratiet. På den andre siden
var komitemedlemmer som mente det var positivt
med økt personvalg, men at den konkrete ordnin-
gen som var foreslått, ikke var en god nok løsning.
Disse medlemmene ønsket to andre ordninger
utredet. Behandlingen i Stortinget ledet dermed
til et nytt anmodningsvedtak der regjeringen ble
bedt om å komme tilbake til Stortinget med for-
slag til personvalgordning der to nye ordninger
skulle være vurdert.11 Den ene ordningen, fore-
slått av KrF, var en kombinasjon av kommunesty-
revalgordningen og en sperregrense på 8 prosent.
Den andre, foreslått av SV, var et vektet stemmetil-
legg til kandidatene der den første kandidaten

5 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002).
6 Innst. O. nr. 102 (2002–2003).
7 Dokument 8:101 S (2009–2010).
8 Innst. 297 S (2011–2012).
9 Prop. 73 L (2015–2016).
10 Bergh mfl., «Personvalg ved stortingsvalg».
11 Innst. 402 L (2015–2016).
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ville få størst vekt og hver kandidat etterpå ville få
mindre og mindre vekt.12

I gjentatte behandlinger i Stortinget har det
altså tilsynelatende vært støtte til å utvide person-
valget ved stortingsvalg, men ikke flertall for en
spesifikk ordning. Simuleringer av de to ordnin-
gene foreslått av KrF og SV er gjennomført av
Institutt for samfunnsforskning for utvalget.13

Norge har blitt kritisert for personvalgordnin-
gen ved stortingsvalg. OSSE anbefaler en revur-
dering av den høye terskelen for å endre hvilke
kandidater som blir valgt, i rapporten etter valget i
2017.14 Alternativt mener OSSE at ordningen bør
fjernes for å unngå at velgerne forespeiles en inn-
flytelse de ikke har i praksis.

7.2.2 Fylkestingsvalg

7.2.2.1 Gjeldende rett

Reglene for fylkestingsvalg er fastsatt i valgloven.
Valgoppgjøret er beskrevet i valgloven § 11-10 før-
ste ledd, og fordelingen mellom partiene gjøres
etter Sainte-Laguës metode med første delingstall
1,4 etter § 11-4. Velgerne har mulighet til å gi per-
sonstemmer til kandidater på listen de stemmer
på, jf. valgloven § 7-2 andre ledd. De kan gi maksi-
malt én personstemme per kandidat: «Velgeren
kan ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg gi
kandidater på stemmeseddelen én person-
stemme. Dette gjøres ved å sette et merke ved
kandidatens navn.»

Valgloven § 11-10 andre ledd beskriver så hvor-
dan kandidatkåringen skal foregå:

Når det er avgjort hvor mange mandater en
valgliste skal ha, fordeler fylkesvalgstyret
representantplassene til kandidatene på listen.
Kandidater som ikke er valgbare settes ut av
betraktning. Kandidater på listen som har opp-
nådd et personlig stemmetall på minst åtte pro-
sent av listens stemmetall, kåres i rekkefølge
etter antall mottatte personlige stemmer.
Øvrige kandidater kåres på grunnlag av deres
rekkefølge på listen.

Personstemmene til kandidatene har altså bare
betydning om det er mer enn åtte prosent av
listens velgere som gir en kandidat personstem-
mer. Da vil kandidater med mer enn åtte prosent
personstemmer få de første mandatene til et parti
etter hvor mange personstemmer de har, før de
resterende kandidatene til partiet velges etter ran-
geringen på listene.

7.2.2.2 Historisk utvikling

Fram til 1975 var det ikke direkte valg til fylkes-
ting. Medlemmene av fylkestinget ble da valgt av
kommunestyrene i fylket. Med innføringen av fyl-
kestingsvalg ble det innført samme valgordning
som ved stortingsvalg. Det var altså mulig å endre
på listene, men dette hadde bare betydning om
over halvparten av velgerne til et parti gjorde de
samme endringene. Ordningen hadde dermed
ikke konsekvenser for hvem som ble valgt inn. I
samme periode var det også en ordning som sik-
ret representasjon fra hele fylket ved å endre på
hvem som ble valgt fra hvert parti. Denne ordnin-
gen reduserte altså betydningen av både person-
valget og av partienes rangering av kandidatene.

Forrige valglovutvalg foreslo å innføre en per-
sonvalgordning ved både stortingsvalg og fylkes-
tingsvalg. Denne ordningen ga velgerne mulighet
til å gi personstemmer til så mange de ville på
listen de stemte på, og utvalget foreslo en sperre-
grense på fem prosent (som ble økt til åtte prosent
i departementets forslag).15 Dette ble vedtatt og
har vært valgordningen ved fylkestingsvalgene
siden 2003.

7.2.3 Kommunestyrevalg

7.2.3.1 Gjeldende rett

Reglene for kommunestyrevalg er fastsatt i valglo-
ven. Siden 1985 har det vært én felles valglov for
alle typer valg, valgloven. I tillegg er det bestem-
melser i kommuneloven som har betydning for
valgordningen for kommunestyrer.

Ved kommunestyrevalg er kommunen valgdis-
trikt. Selve valgoppgjøret foregår etter valgloven
§ 11-12 første ledd. Fordelingen av mandater mel-
lom listene gjøres med Sainte-Laguës metode med
første delingstall 1,4, på samme måte som ved
stortingsvalg etter § 11-4.

Partiene kan gi et stemmetillegg på 25 prosent
av stemmene til et begrenset antall kandidater,
som beskrevet i § 6-2 tredje ledd:

12 Ordningen ble beskrevet av Aanund Hylland sitt vedlegg til
NOU 2001: 3: Aanund Hylland, «Personvalg – ved forholds-
tallsvalg basert på partilister» (Vedlegg 8 til NOU 2001: 3,
2001), s. 773–774.

13 Johannes Bergh og Jo Saglie, «Personvalg ved stortings-
valg: Konsekvenser av ulike valgordninger», Vedlegg 4 til
utredningen (Institutt for samfunnsforskning, 2018).

14 «Norway Parliamentary Elections 11 September 2017»,
OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report
(Warszawa: Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i
Europa, 2017). 15 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002).
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Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de
øverste kandidatene på listeforslaget gis et
stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et til-
legg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer
25 prosent av det antall stemmesedler som
kommer listen til del ved valget. Avhengig av
det antall kommunestyremedlemmer som skal
velges, kan forslagstillerne gi stemmetillegg til
følgende antall kandidater:

11–23 medlemmer: inntil 4
25–53 medlemmer: inntil 6
55 medlemmer eller flere: inntil 10
Disse kandidatnavnene skal stå først på

listeforslaget og med uthevet skrift.

I tillegg kan velgerne gi personstemmer til kandi-
dater på listen de stemmer på, jf. valgloven § 7-2
andre ledd:

Velgeren kan ved fylkestingsvalg og kommu-
nestyrevalg gi kandidater på stemmeseddelen
én personstemme. Dette gjøres ved å sette et
merke ved kandidatens navn.

Velgerne kan også gi personstemmer til kandida-
ter på andre lister (slengerstemmer), jf. valgloven
§ 7-2 tredje ledd:

Velgeren kan ved kommunestyrevalg også gi
en personstemme til kandidater på andre valg-
lister. Dette gjøres ved å føre disse kandidat-
navnene opp på stemmeseddelen. Slik person-
stemme kan gis til et antall kandidater som til-
svarer en fjerdedel av det antall medlemmer
som skal velges til kommunestyret. Uavhengig
av kommunestyrets størrelse kan det likevel
alltid gis personstemme til minimum fem kan-
didater fra andre lister. Når velgeren gir per-
sonstemme til valgbare kandidater på andre
lister, overføres et tilsvarende antall listestem-
mer til den eller de listene disse kandidatene
står oppført på.

På grunn av ordningen med slengerstemmer blir
opptellingen litt annerledes enn ved andre valg.
Opptellingen av stemmer ved kommunestyrevalg
er beskrevet i § 10-6 tredje ledd: «Ved endelig opp-
telling av stemmesedler til kommunestyrevalget
registrerer valgstyret også rettinger velgerne har
gjort på stemmesedlene.»

Videre følger det at stemmene omregnes til
listestemmer: «Deretter skal valgstyret finne de
enkelte listenes listestemmetall. Hver stemmesed-
del teller like mange listestemmer som det skal
velges medlemmer til kommunestyret.»

Dette antallet listestemmer skal deretter korri-
geres for personstemmer til personer på andre
lister og til personer på den relevante listen fra
andre lister: «Tallet korrigeres for listestemmer
avgitt til og mottatt fra andre lister.»

En personstemme til en person som står opp-
ført på en annen liste, vil redusere antallet liste-
stemmer til listen velgeren har stemt på. Hver
slenger betyr at en listestemme blir flyttet til en
annen liste.

Etter at fordelingen av mandatene er gjort
mellom de ulike listene, foretas kandidatkåringen.
Summen av partienes stemmetillegg, personstem-
mer på partienes lister og personstemmer fra
andre partiers lister (slengere) blir brukt til å for-
dele representantplassene på kandidatene på
listen, jf. § 11-12 andre ledd:

Når det er avgjort hvor mange mandater en
valgliste skal ha, fordeler valgstyret represen-
tantplassene til kandidatene på listen. Kandida-
ter som ikke er valgbare, settes ut av betrakt-
ning. Kandidater som er satt opp med uthevet
skrift, gis det stemmetillegg de har krav på i
henhold til § 6-2 tredje ledd, før de personlige
stemmer velgerne har gitt til kandidatene tel-
les opp. Deretter kåres kandidatene i rekke-
følge etter antall mottatte personlige stemmer.
Har flere kandidater fått like mange stemmer,
eller ingen stemmer, er rekkefølgen på listen
avgjørende.

7.2.3.2 Historisk utvikling

Før 1896 var det flertallsvalg i flermannskretser til
formannskapet og representantskapet i kommu-
nene. Fra 1896 ble det mulig å bruke forholds-
tallsvalg for å velge representantene, men bare
dersom et visst antall velgere krevde det. Det var
da ubegrensede muligheter til å kumulere kandi-
dater, det vil si til å føre opp kandidatene flere gan-
ger på stemmeseddelen både for listene og for vel-
gerne. Dette ble raskt redusert til en maksgrense
på to forhåndskumuleringer per person i 1901.

En ny lov om kommunestyrevalg ble vedtatt i
1925. Her ble muligheten til å kumulere satt til to
kumuleringer (dvs. tre oppføringer) per person. I
tillegg kunne velgerne selv kumulere kandidater
en gang og stryke kandidatene på listene.16 Vel-
gere kunne også føre opp like mange kandidater

16 Fram til 1975 ville lister bare få så mange listestemmer som
det var ført opp kandidater. Dermed ville en stemmeseddel
der alle navn var strøket, ikke gi listestemmer til partiet, se
NOU 1973: 38 s. 31.



NOU 2020: 6 143
Frie og hemmelige valg Kapittel 7

fra andre lister som det var plasser i kommunesty-
ret, og hver kandidat kunne føres opp like mange
ganger som de var ført opp på listen pluss én. Vel-
gerne kunne også føre opp såkalte ville kandida-
ter som ikke stod på noen lister, på stemmesedde-
len opp til to ganger. I NOU 1973: 38 ble særlig
muligheten til velgeraksjoner problematisert etter
erfaringer fra kommunesammenslåinger på 1960-

tallet. Utvalget foreslo at adgangen til både slen-
gere og ville stemmer skulle fjernes. I tillegg
mente flertallet at kumulasjon skulle endres til et
stemmetillegg på 20 prosent, mens mindretallet
ønsket 100 prosent.

I den nye valgloven i 1974 ble adgangen til
slengere og ville stemmer fjernet, og partiene fikk
redusert muligheten til å kumulere til kun én

Boks 7.1 Eksempel på utregning

Det stilles tre lister. Av de 1000 velgerne i kom-
munen stemmer 400 på liste A, 250 på liste B og
350 på liste C. De tre listene ser slik ut, kandida-
ter med stemmetillegg er angitt med fet skrift,

og tallet i parentes angir antall personstemmer
kandidaten har fått. Det skal velges fire repre-
sentanter.

I tillegg har det blitt gitt slengerstemmer til kan-
didater på andre lister. Slengerstemmene flytter
listestemmer mellom partiene og fordeler seg
slik for de ulike listene: 

Listestemmer fra liste A har gått til
Liste B (50 listestemmer): Eirik E. (10), Kurt
K. (40)
Liste C (50 listestemmer): Filippa F. (50)

Listestemmer fra liste B har gått til
Liste A (30 listestemmer): Ingrid I. (30)
Liste C (20 listestemmer): Filippa F. (20)

Listestemmer fra liste C har gått til
Liste A (20 listestemmer): Martin M. (20)
Liste B (50 listestemmer): Kurt K. (50)

Det første skrittet i valgoppgjøret er å summere
listestemmene per parti for å regne ut mandat-
fordelingen. Listestemmetallet finnes ved å
gange antallet personer som skal velges, med
antallet stemmer partiene har fått. Deretter trek-
kes antallet avgitte slengerstemmer fra listen, og
antallet mottatte slengere til listens kandidater
blir lagt til:

A: 400 stemmer * 4 mandater – 100 avgitte
slengerstemmer + 50 mottatte slengere = 1 550
listestemmer

B: 250 stemmer * 4 mandater – 50 avgitte
slengerstemmer + 100 mottatte slengere = 1 050
listestemmer

C: 350 stemmer * 4 mandater – 70 avgitte
slengerstemmer + 70 mottatte slengere = 1 400
listestemmer

Deretter gjennomføres fordelingen av mandater
mellom partiene etter Sainte-Laguës metode
med første delingstall 1,4. 

Når mandatene er fordelt på partiene, utpe-
kes kandidatene på bakgrunn av personstem-
mer, slengerstemmer og partienes stemmetil-
legg. Først regnes det ut hvor mange person-
stemmer kandidaten får, med utgangspunkt i
listen. Dette er enten antallet stemmer på listen
eller dette antallet pluss stemmetillegget (for
enkelhets skyld antall stemmer ganget med
1,25). Deretter legges dette tallet sammen med
antallet personstemmer på listen og antallet
slengerstemmer fra andre lister. Eksem-
pelutregning for Martin M.:

400 listestemmer * 1,25 stemmetillegg + 110
personstemmer + 20 slengerstemmer = 630 per-
sonlige stemmer

A B C

1 Martin M. (110) Elise E. (60) Charles C. (90) 

2 Ingrid I. (90) Eirik E. (20) Filippa F. (30)

3 Gunnar G. (50) Hannah H. (10) Magne M. (20)

4 Janne J. (110) Kurt K. (40) Ida I. (100)
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gang per kandidat. Fjerningen av slengere skapte
mye motstand, og slengere ble gjeninnført ved
valget i 1979. NOU 1982: 6 tok igjen opp utfordrin-
ger med slengere. Utvalget viste til at ordningen
med ubegrenset antall slengere åpnet for at en
kunne påvirke et partis liste uten å overføre liste-
stemmer til partiet.17 Flertallet i utvalget foreslo å
redusere antallet slengere til maksimalt fem. I
behandlingen i Stortinget ble dette endret, og fra
1983 var det en maksgrense på slengere på en fjer-
dedel av antallet kommunestyrerepresentanter,
med et minimum på fem for de minste kommu-
nene (noe som også er tilfelle i dag).

I NOU 2001: 3 ble det foreslått å beholde per-
sonvalgordningen for kommunestyrevalg, men

gjøre visse endringer. Både slengere og stryknin-
ger ble foreslått fjernet. Begrunnelsen for å fjerne
adgangen til å stryke kandidater var at dette
kunne gå utover bestemte grupper og dermed
kunne ha betydning for partienes rekruttering av
kandidater. Utvalget mente også at personvalgord-
ningene ved de ulike norske valgene burde basere
seg på positive preferanser, og foreslo en ordning
med personstemmer ved alle valg. Når det gjelder
slengere, var hovedargumentet at dette var et
kompliserende element i ordningen, noe som
også ble tatt opp i NOU 1973: 38, og at enklere
regelverk kunne lede til økt bruk av personstem-
men. Utvalget foreslo samtidig å styrke velgernes
innflytelse over personvalget. Det ble foreslått å
redusere betydningen av kumulasjon til et stem-
metillegg på 20 prosent, slik at stemmetillegg ikke
var en garanti for å bli valgt. Partiene skulle bare
få mulighet til å gi dette tillegget til to kandidater
på listene.

17 Hvis en stemte på et parti (x) en ikke ønsket å gi stemmen
til, men førte opp like mange kandidater fra et annet parti
(y) som det var kommunestyrerepresentanter, ville dette
bare gi listestemmer til partiet (y) en førte opp slengere
fra. Dermed kunne en påvirke sammensetningen av et par-
tis (x) mandater ved hjelp av personstemmer på listen uten
å gi en listestemme til partiet (x). 

Boks 7.1 forts.

Kandidatene står i den rekkefølgen de er ført
opp på listeforslaget, kandidater med stemmetil-

legg står i fet skrift. De valgte kandidatene er
markert med hvitt:

Som det framgår av tabellen, blir det noen
endringer i kandidatkåringen relativt til partie-
nes egne rekkefølger. Flere kandidater bytter
plass, men ingen kandidater uten stemmetillegg
får nok personstemmer til å komme forbi en
kandidat med stemmetillegg. Partiene er der-
med i stand til å bestemme hvem som blir valgt,
om de klarer å forutsi hvor mange mandater de
får ved valget. Parti C har ikke lyktes med dette

og har gitt stemmetillegg til to kandidater, men
fikk kun valgt inn én kandidat. Siden andrekan-
didaten har fått flere personstemmer enn første-
kandidaten, er det hun som blir valgt. I dette
hypotetiske eksemplet er det slengerstemmene
som bestemmer dette, da partiets egne velgere
har gitt flere personstemmer til førstekandida-
ten.

Parti A – 2 
mandater

Person-
stemmer

Ny ran-
gering 

Parti B – 
1 mandat

Person-
stemmer

Ny ran-
gering

C – 1 man-
dat

Person-
stemmer

Ny ran-
gering

Martin M. 400 * 1,25 + 
110 + 
20 = 630

1 Elise E. 
(60)

250 * 1,25 + 6
0 + 10 = 382,5

1 Charles C. 
(30) 

350 * 1,25 +
90 + 0 = 
527,5

2

Ingrid I. 400 * 1,25 + 
90 + 30 = 620

2 Eirik E. 
(20)

250 * 1,25 + 2
0 + 0 = 270

4 Filippa F. 350 * 1,25 + 
30 + 70 = 
537,5

1

Gunnar G. 
(50)

400 + 50 + 0 
= 450

4 Hannah 
H. (10)

250 + 10 +50
= 310

3 Magne 
M. (20)

350 + 20 + 0
= 370

4

Janne J. 
(110)

400 + 110 + 0
= 510

3 Kurt K. 
(40)

250 + 40 + 40
= 330

2 Ida I. 
(100)

350 + 100 +
0 = 450

3
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7.3 Nordisk rett

Som det framgår av gjennomgangen av valgord-
ningene i de andre nordiske landene under, skiller
den norske ordningen seg ut på flere punkter. For
det første har de andre landene likere valgordnin-
ger på ulike nivåer enn i Norge. Altså benyttes
mer eller mindre den samme ordningen for å for-
dele mandater mellom partiene og mellom kandi-
datene i alle tre typer valg. For det andre er den
norske ordningen med slengere ikke brukt i noen
av de andre landene. Med andre ord er det ikke
mulig å stemme på enkeltkandidater på andre
lister enn den listen en gir stemmen til. Den sven-
ske ordningen som lar partiene ha åpne lister (og
dermed åpner for en form for ville stemmer),
kommer nærmest, men heller ikke her er det
mulig å påvirke kandidatkåringen hos de andre
partiene.

7.3.1 Sverige

Sverige har i dag personvalg med en sperre-
grense på fem prosent.18 Svenske velgere kan
velge å gi én ekstra stemme til en av kandidatene
til det partiet de stemmer på.19 Den svenske ord-
ningen har vist seg å ha små konsekvenser, noe
som ledet til at sperregrensen også ble senket fra
åtte til fem prosent i 2014. Dette skyldes både at
den blir brukt i begrenset grad, og at velgerne
ofte gir personstemme til kandidater høyt oppe på
listen, kandidater som ville ha blitt valgt uansett. I
svenske valg vil altså personstemmene først ha
betydning for hvem som kommer inn, når en kan-
didat har fått personstemmer av over fem prosent
av velgerne til et parti.

I Sverige brukes tre typer stemmesedler:
stemmesedler med parti og kandidatopplysnin-
ger, stemmesedler med bare partinavn og stem-
mesedler uten oppføringer. Velgere som bruker
en liste med kandidatopplysninger, kan gi person-
stemme til en kandidat med et kryss. Er det satt
flere kryss, er det den øverste kryssede kandida-
ten som får personstemmen. Velgere som bruker
de andre typene stemmesedler, kan føre opp kan-
didater selv og regnes som å ha gitt en person-
stemme til den første av kandidatene. I tillegg har
rekkefølgen betydning, som beskrevet under.

Noen partier velger ikke å låse listene sine. Da
vil det være mulig å føre opp ville kandidater på
stemmeseddelen. Det er ikke mulig å føre opp
kandidater fra andre partier. Hvis partiene låser
listene, er det kun mulig å føre opp forhåndsan-
meldte kandidater.

For å fastsette hvilke kandidater som har blitt
valgt, gjennomføres det to utregninger: først av
personstemmer og så, hvis nødvendig, av listerek-
kefølger. Først regnes det ut om noen har fått nok
personstemmer til å bli valgt av disse. Grensen for
at personstemmer skal telle, er at minst fem pro-
sent av velgerne har gitt denne personen en per-
sonstemme (men minimum 50 velgere ved valg til
kommunfullmäktige eller 100 ved valg til land-
stingsfullmäktige). Hvis noen av kandidatene har
fått så mange personstemmer, velges disse kandi-
datene etter hvem som har fått flest personstem-
mer. Om det gjenstår mandater etter at dette er
gjort, blir listerekkefølgen fulgt.20

Ved riksdagsvalget i 2018 fikk 95 av 349 kandi-
dater flere personstemmer enn sperregrensen,
men bare 5 av disse ville ikke blitt valgt uten per-
sonstemmene. Kandidatene som ble valgt som
følge av personstemmer, kom fra små partier eller
fra store partier i små valgdistrikter.21 Dette skyl-
des at de fleste krysser kandidatene høyt på
listene, og at det dermed er kandidater som står
høyt, som har mulighet til å komme over sperre-
grensen på fem prosent. For de minste partiene
kan dette lede til at førstekandidaten blir byttet ut
med en annen høyt plassert kandidat, mens for
partier som får inn flere mandater fra hvert dis-
trikt, vil dette ikke være tilfelle fordi kandidater
lenger ned på listene som regel ikke får mer enn
fem prosent personstemmer.

18 Personvalg ble innført for første gang i 1998 i valg til Riks-
dagen med en sperregrense på 8 prosent. Før dette hadde
det blitt brukt i valget til EU-parlamentet i 1995 og i noen
forsøkskommuner. Se Johannes Bergh mfl., «Personvalg
ved stortingsvalg».

19 Om velgere setter flere kryss enn ett, er det det øverste
krysset på listen som regnes med.

20 I svenske valg vil det for noen partier være flere ulike lister
tilgjengelig, og velgerne kan også skrive kandidatene opp i
en egen rekkefølge om de bruker stemmesedler uten opp-
føringer. Denne delen av kandidatkåringen likner den som
brukes i stortingsvalg (bortsett fra at partiene kan stille
med flere ulike lister å velge mellom). Først telles den øver-
ste kandidaten som ikke allerede har blitt valgt på listene.
Den av kandidatene som står øverst på flest lister, får man-
datet. Om det fortsatt er flere mandater igjen, teller en på
nytt opp hvem som er den øverste kandidaten på listene
etter å ha tatt vekk dem som har blitt valgt. Dette blir gjen-
tatt til alle mandatene er fordelt. For å påvirke den første
utregningen er det bare mulig å gi en positiv stemme til
én kandidat. I den andre utregningen kan en i teorien
påvirke ved å levere en stemmeseddel der en også har fjer-
net visse kandidater (strykning). Dette har bare betydning
om over halvparten av velgerne gjør den samme stryknin-
gen.

21 Henrik Oscarsson mfl., «Förhandlingsvalet 2018. Analyser
av valresultatet i 2018 års riksdagsval», Valforskningspro-
grammets rapportserie 2018:8 (Göteborgs universitet: Val-
forskningsprogrammet, 2018).
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7.3.2 Danmark

I Danmark er reglene for kommunale og regio-
nale valg og reglene for folketingsvalg relativt
like. Ved alle tre typene valg kan partiene velge
mellom ulike typer personvalgordninger. Vel-
gerne får en stemmeseddel med en oversikt over
alle lister og partier med sine kandidater og stem-
mer ved å sette et kryss enten ved en liste eller
ved en person på en liste. En må altså enten velge
liste eller kandidat, men det er ikke mulig å velge
å stemme på mer enn en kandidat eller å dele opp
stemmen mellom et parti og en kandidat på en
annen liste. Den danske ordningen åpner heller
ikke for å stryke kandidater.

Ved valg til Folketinget er danske valgdistrik-
ter (storkredser) delt opp i mindre områder (opstil-
lingskreds) der valget gjennomføres. Basert på
hvilken ordning partiene velger, kan opplistingen
av kandidater på stemmesedlene variere fra opstil-
lingskreds til opstillingskreds innenfor en storkreds.
Partiene kan velge mellom to hovedtyper person-
valg ved folketingsvalg: sideordnet opstilling og
kredsvis opstilling.

Ordningen med sideordnet opstilling fungerer
som sterkt personvalg og har blitt mer og mer
brukt over tid. Her kan velgerne enten stemme på
et parti eller stemme på en kandidat fra et parti
(noe som tilsvarer å gi personstemme til denne
kandidaten). Når antallet seter hvert parti har fått
fra hver storkreds, er bestemt, fordeles setene
basert på personstemmer. Først telles person-
stemmene opp innenfor hver opstillingskreds for
hvert parti. Så blir partistemmene (dvs. stem-
mene til dem som ikke har gitt personstemme)
fordelt mellom opstillingskredsens kandidater
basert på hvor mange personstemmer de har fått i
opstillingskredsen. Deretter summeres alle person-
stemmene i storkredsen. Mandatene partiet har
fått, fordeles så etter antallet personstemmer.
Etter en lovendring i 2017 er det også mulig for
partiene å kombinere sideordnet oppstilling, med
at partiet setter opp en prioritert rekkefølge på
stemmeseddelen, og at partiet kan velge at det
kun er det personlige stemmetall som avgjør
hvilke kandidater som blir valgt.

Ved kredsvis opstilling stiller kandidatene til
valg fra opstillingskredser. Her vil alle stemmene til
partiet i opstillingskredsen bli regnet som person-
stemmer for opstillingskredsens kandidat. Vel-
gerne kan også gi personstemmer til kandidater
fra de andre opstillingskredsene. Hver kandidat får
dermed både de personstemmene de får fra andre
opstillingskredser, og alle stemmene gitt til partiet i
opstillingskredsen. Kandidater som stiller fra opstil-

lingskredser der partiet får mange stemmer, har
dermed en fordel relativt til kandidater fra kredser
der partiene har mindre oppslutning (innenfor
hver storkreds).

Et parti som har kretsvis oppstilling i alle opp-
stillingskretsene i storkretsen kan sette opp en
partiliste for alle partiets kandidater i storkretsen.
Betydningen av personstemmene er mye mindre
enn ved sideordnet opstilling. Ordningen inne-
bærer i praksis at partiets kandidater blir valgt i
den rekkefølgen partiet har satt opp.

Ved kommunale og regionale valg kan parti-
ene og listene velge mellom to ulike typer person-
valg, sideordnet opstilling og partiliste. Siden det
ikke brukes storkredser og opstillingskredser ved
kommunale og regionale valg, er det kun person-
stemmene som avgjør ved sideordnet opstilling.
Når det gjelder partiliste, fungerer dette likt som
ved valg til Folketinget (se over). Dette gir altså
partiets rangering stor betydning.

7.3.3 Finland

Den finske personvalgordningen er et ytterpunkt i
Norden. I Finland er det obligatorisk personvalg,
og velgerne må stemme på enkeltkandidater. Det
er dermed ikke mulig å gi noen slengere til andre
lister eller å stryke kandidater. Stemmene telles
opp slik at kandidatenes stemmer blir gitt til den
listen de stiller for. Deretter fordeles mandatene
på hver liste etter d’Hondts metode, og det er lov
med valgforbund mellom partier. Ved valg til
fullmäktige kan lister stilles av partier, av valgfor-
bund mellom partier, av en enkeltliste og av en
valmansförening, som er en liste organisert rundt
én kandidat. Når det er klart hvilke lister som har
krav på mandater, blir disse fordelt mellom kandi-
datene etter hvem som har fått flest personstem-
mer. Kandidatene stiller likt innenfor et valgfor-
bund, og det er ikke relevant hva andre kandida-
ter fra samme parti innenfor valgforbundet har
fått av stemmer. Altså trenger ikke valget av kan-
didat innenfor valgforbundet avspeile hvilket av
partiene som har fått flest stemmer, dette avgjøres
bare av personstemmene.

7.4 Sentrale hensyn

Her gis en overordnet beskrivelse av hva person-
valg er, hvilke hensyn som bør vurderes, og hvilke
andre mekanismer som kan brukes til å ivareta de
samme hensynene.

Personvalg er tett knyttet til hvilken type rolle
representantene skal ha i parlamentet, og synet på
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disse rollene har endret seg over tid.22 Tidlig i
utviklingen av europeiske demokratier var tillits-
mannsrollen et sentralt ideal. Representanten
skulle være uavhengig og ta beslutninger basert
på egne oppfatninger. Dette bygde på en forstå-
else av representantene som mer kvalifisert enn
velgerne og vektla representantenes egnethet til å
ta de riktige beslutningene. Tillitsmannsrollens
frie mandat stod i sterk kontrast til delegatrollens
bundne mandat. Ifølge dette idealet skulle repre-
sentantene rette seg etter oppfatningen til vel-
gerne i sitt distrikt, og det er dermed valgdistrik-
tet og velgernes interesser som står sentralt.

Med framveksten av partivesenet har det nor-
ske demokratiet, sammen med de fleste andre
demokratier, gått i stadig sterkere retning av at
representanter fungerer som partidelegater. Vel-
gerne stemmer på partier med partiprogram, og
hvem som skal representere partiene, bestemmes
fullt og helt av partienes nominasjonsmøter.
Representantene på Stortinget følger så partipro-
grammet og stemmer sammen med sine parti-
grupper i de aller fleste saker, og det er partiene
som stilles til ansvar i valg, heller enn enkeltpoliti-
kere. Denne ordningen er effektiv for å aggregere
velgernes politiske holdninger. Partiprogram-
mene gjør at velgerne på forhånd vet hvilken poli-
tikk partiene vil føre, og de kan dermed velge det
partiet de er mest enige med. Samtidig er det
andre aspekter ved det representative demokra-
tiet som denne modellen ikke fanger opp like
godt.

I dagens stortingsvalg er personvalg og parti-
valg koblet helt sammen. Når velgerne har valgt
parti, følger personen med, og velgerne kan ikke
velge hvilken person som skal representere par-
tiet. Hvis velgerne oppfatter at sitt partis kandida-
ter er lite egnet til å sitte på Stortinget (en dårlig
tillitsmann) eller ikke arbeider for valgdistriktets
beste (en dårlig delegat), må de stemme på et
annet parti. Velgerne har heller ikke noen mulig-
het til å ansvarliggjøre representanten som er
valgt, uten å skifte parti.

Et siste hensyn som ofte er sentralt i nomina-
sjonsprosessene, og som ikke blir overlatt til vel-
gerne, er den deskriptive representasjonen. Vel-
gere kan ønske å ha representanter som likner
seg selv. De fleste partiene tar hensyn til dette i
nominasjonsprosessene sine. De sikrer at listene
har en viss bredde og inkluderer kandidater med
ulike bakgrunner. Velgerne har ingen mulighet til

å påvirke dette. Ofte kan det også problematiseres
om det er likegyldig hvem som blir valgt, for den
politikken partiet fører. Ulike kandidater fra
samme parti kan tenkes å mene ulike ting. Der-
med kan også valget av kandidat påvirke hvilken
politikk som blir ført.

Å styrke personvalget vil øke velgernes innfly-
telse over hvem som blir valgt. Med personvalg vil
velgerne ikke bare påvirke hvilken politikk som
skal føres, men også hvilke politikere som skal
jobbe for denne politikken. Dette kan sees som en
utvidelse av demokratiet.

7.4.1 Nominasjon og personvalg

Valgordningen har betydning for hvem som
bestemmer hvilke personer som skal represen-
tere hvert valgdistrikt. Ulike grupper har innfly-
telse over valget av person med ulike ordninger.
Her diskuteres dette med henblikk på hvor
mange som deltar i utvelgelsen, og på hvem disse
personene er.

I dag er det partienes nominasjonsmøter i
hvert valgdistrikt som bestemmer hvem som blir
valgt inn på Stortinget fra hvert parti. Siden vel-
gerne ikke kan endre listene, er rangeringen av
kandidater på valglistene avgjørende for hvem
som blir valgt. Også ved fylkestings- og kommu-
nestyrevalg har rangeringen eller stemmetillegget
mye å si. Både størrelsen på fylkeslagene og ord-
ningen hvert enkelt lag bruker for å bestemme
sine lister, varierer mellom partier og mellom
valgdistrikter.

I NOU 1973: 38 Personvalg ved stortingsvalg og
kommunalvalg ble nominasjonsprosessen proble-
matisert, og utvalget var særlig bekymret over
den lave deltakelsen i nominasjonsprosessen.
Utvalget foreslo at det skulle være krav om skrift-
lige prøvenominasjoner der alle velgere kunne
delta. I tillegg spesifiserte utvalget regler for hvor-
dan partiene skulle gjennomføre nominasjonsmø-
tene, men ingen av disse forslagene gikk gjennom
i Stortinget. Utfordringen med at valgordningen
gir makt til små grupper, har ikke blitt mindre
siden utvalget kom med sine forslag. I 2017 var
omtrent sju prosent av velgerne medlemmer av
politiske partier, og denne andelen har sunket
over tid.23 Dagens ordning gir altså stor makt til
små grupper av politisk aktive i hvert valgdistrikt.

22 Christensen mfl., «To valg med ny personvalgordning», s.
57–58, og Bergh mfl., «Personvalg ved stortingsvalg», s.
47–48.

23 «Få aktive medlemmer i politiske partier», Statistisk sen-
tralbyrå, 14. november 2017, https://www.ssb.no/kultur-
og-fritid/artikler-og-publikasjoner/fa-aktive-medlemmer-i-
politiske-partier.
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Som nevnt i innledningen av kapitlet vil per-
sonvalg inngå i den siste fasen av valget av repre-
sentanter. Selv med «sterkt» personvalg vil parti-
ene med nominasjonen av kandidater som kan bli
valgt, kontrollere de to første fasene, mobilise-
ringsfasen og nominasjonsfasen. Når det gjelder
valget mellom kandidatene som partiene har
nominert, kan en «sterk» personvalgordning i
prinsippet lede til at det er små grupper som
bestemmer på velgersiden. I dagens ordning for
kommunestyrevalg kan én velgers retting av
listene være nok til å endre hvem som blir valgt
inn (om ingen andre gjør endringer). Ved å inn-
føre personvalg ved stortingsvalg får velgerne
større innflytelse over valget av kandidater enn de
har i dag. Antallet velgere som er nødvendig for å
endre resultatet, er avhengig av hvor mange som
retter på listene, og av hvilke regler som lages for
sperregrenser eller stemmetillegg.

Andelen av velgerne som benytter muligheten
til å personstemme, varierer mellom de ulike
typene valg i Norge. I kommunestyrevalg har
andelen som bruker personstemmen, økt over tid,
og ved valget i 2015 var det nesten halvparten av
velgerne (47 prosent) som rettet på stemmesed-
delen.24 Ved fylkestingsvalg er andelen lavere, og
litt over 20 prosent rettet på listene i 2015. Ved
stortingsvalg, der personstemmene ikke har
betydning, rettet likevel 12 prosent av velgerne på
listene i 2013,25 og en kan anta at denne andelen
vil stige om en innførte reelt personvalg.26 Mer
utstrakt bruk av personstemmer i lokalvalg ser ut
til å være et generelt funn internasjonalt, og vel-
gerne bruker også personstemmen mer i mindre
kommuner enn i større. Dette kan forklares med
at personlig kjennskap til kandidatene øker delta-
kelsen i personvalget.

Analyser av hvem som bruker personstem-
men, finner at det ellers er små forskjeller mellom
ulike velgergrupper.27 Hverken kjønn, alder eller
utdanning har betydning for om en bruker mulig-
heten til å personstemme. Personer med innvan-
drerbakgrunn er derimot en gruppe som bruker
personstemmen i større grad enn andre.28 Poli-
tisk interesse synes også å spille inn, og de som er

mer interessert i politikk, kan mer om det poli-
tiske systemet, er partimedlemmer eller selv står
på lister, bruker muligheten til å endre på listene
mer enn andre.29 Samtidig kan det se ut som at de
med lavere utdanning og mindre kunnskap om
politikk er mer opptatt av person relativt til parti
enn andre, selv om dette er en gruppe som bruker
stemmeretten mindre enn andre.30

Dagens stortingsvalgordning legger all makt
over valget av stortingsrepresentanter til partiene.
Dette avspeiler det partisentriske demokratiet i
Norge og sikrer partienes posisjon. Samtidig har
partiene over tid opplevd en nedgang i medlem-
skap. Det er dermed stadig færre som har mulig-
het til å delta, og som faktisk deltar i prosessene
rundt hvilke personer som representerer dem.
Dette kan være et argument for å flytte denne
makten vekk fra partiene og slik sikre en bredere
demokratisk innflytelse over personvalget. Samti-
dig kan det også være et argument for ikke å ta fra
allerede svekkede partier en sentral funksjon.31

Det kan diskuteres hvor stor svekkelse det vil
være av partiene å innføre et begrenset innslag av
personvalg. Partiene vil fortsatt bestemme hvilke
kandidater velgerne skal stemme over, og vil slik
fungere som portvoktere for konkurransen om
personstemmer. Forskning viser også at velger-
nes personstemmer i stor grad følger partienes
rangering på listene. Dette kan blant annet skyl-
des at partiene plasserer sine beste kandidater
høyt, og at velgerne er enige i partienes vurderin-
ger.32 Som beskrevet over bruker også partiene i
dag ressurser på å sette sammen lister som dek-
ker ulike hensyn, selv om det ofte bare er topp-
kandidaten(e) som vil ha mulighet til å bli valgt.
Det ser altså ikke ut til at partiene kun bryr seg
om de personene de får inn, men også om at
listene skal være representative.33

24 Hilmar L. Mjelde og Jo Saglie, «Velgeratferd: Tilbakegang
for regjeringspartiene og rekordstor personstemmegiv-
ning», i Lokalvalget 2015: et valg i kommunereformens
tegn?, red. Jo Saglie og Dag Arne Christensen (Oslo:
Abstrakt forlag, 2017), s. 24.

25 Bergh og Saglie, «Personvalg ved stortingsvalg».
26 Alan Renwick og Jean-Benoît Pilet, Faces on the ballot: The

personalization of electoral systems in Europe, (Oxford, Uni-
ted Kingdom: Oxford University Press, 2016), kap. 9.

27 Mjelde og Saglie, «Velgeratferd», s. 32.

28 Johannes Bergh og Tor Bjørklund, «Få deltok, mange ble
valgt: Innvandrerne og valget 2007», i Det nære demokra-
tiet: lokalvalg og lokal deltakelse, red. Jo Saglie (Oslo:
Abstrakt, 2009), s. 82.

29 Christensen mfl., «To valg med ny personvalgordning» og
Audrey André og Sam Depauw, «Too Much Choice, Too
Little Impact: A Multilevel Analysis of the Contextual
Determinants of Preference Voting», West European Politics
40, nr. 3 (4. mai 2017): 598–620, https://doi.org/10.1080/
01402382.2016.1271596.

30 Joop J.M. van Holsteyn og Rudy B. Andeweg, «Demoted
Leaders and Exiled Candidates: Disentangling Party and
Person in the Voter’s Mind», Electoral Studies 29, nr. 4
(desember 2010): 628–635, https://doi.org/10.1016/j.elect-
stud.2010.06.003.

31 Ottar Hellevik, Velgere, partier og representanter: kritisk
søkelys på ordningen for personutvalg i den nye valgloven
(Oslo: Makt- og demokratiutredningen 1998–2003, 2003), s.
84.
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7.5 Konsekvenser av økt personvalg

Med personvalg får velgerne større innflytelse
over hvem som blir valgt. Demokratiet blir der-
med utvidet fra bare et valg mellom partier til
også å være et valg mellom ulike representanter
for disse partiene. På den ene siden kan dette gi
velgerne innflytelse over hvem som velges, og
påvirke hvilken sosial bakgrunn representantene
har, såkalt deskriptiv representasjon. Velgerne får
altså innflytelse over hvem som skal representere
dem, og ikke bare hvilken politikk de skal føre. En
innføring av personvalg leder til at velgerne kan få
uttrykke sine meninger om kandidatenes bak-
grunn og påvirke den sosiale representasjonen.
Som det vil bli diskutert under, har det tidligere
blitt problematisert at dette kan påvirke sosial
representasjon negativt og øke skjevheter i sam-
mensetningen av representanter, selv om det er
lite som tyder på at dette vil skje ved en innføring
av personvalg ved stortingsvalg.

På den andre siden kan også politikken som
føres, bli påvirket av valget av representanter. Ofte
går det politiske skiller innad i politiske partier, og
det er ikke sikkert at velgerne er enige med nomi-
nasjonsmøtenes valg av kandidater. Personvalget
er dermed ikke nødvendigvis uten politiske kon-
sekvenser. Ved å utvide velgernes innflytelse over
personvalget kan velgerne også få mulighet til å
påvirke hvilken politikk partiet skal føre, og hvilke
saker som skal prioriteres. Med den lave andelen
partimedlemmer kan dette være en måte å utvide
partidemokratiet fra medlemmer til velgerne på.

Den viktigste konsekvensen av utvidet person-
valg er at det kan endre hvem som blir valgt, selv
om personstemmene som regel støtter opp under
nominasjonsrekkefølgen. Ved at velgerne også får
innflytelse over hvem som blir valgt, kan andre
kandidater bli valgt enn det som er tilfellet i dag.
Dette kan lede til at kandidater kan bli valgt selv
om de kan framstå som usikre kort for fylkesparti-
ene. For partier som får inn få representanter fra
et valgdistrikt, kan det å satse på slike kandidater
framstå som risikabelt. Med en ordning der vel-

gerne avgjør hvilken kandidat som blir valgt, kan
derimot det å sette opp flere kandidater med ulik
profil være en styrke, og dette kan gi kandidater
muligheter de ikke får i dagens system. Person-
valg kan dermed lede til politisk fornying.

Forskningen på personvalg har trukket fram
ulike konsekvenser. Personvalg kan tenkes å ha
konsekvenser for kvinnerepresentasjon, for geo-
grafisk representasjon og for representasjon av
minoriteter. I tillegg kan det tenkes å påvirke valg-
deltakelsen, oppslutning om demokratiet, repre-
sentantenes tilknytning til valgdistriktet relativt til
parti og til en personifisering av politikken. Som
det framgår under, er det lite som tilsier at å inn-
føre personvalg vil få store konsekvenser. Person-
valg har ikke blitt funnet å påvirke valgdeltakel-
sen, partidisiplinen, oppslutningen om demokra-
tiet eller lede til en utstrakt personifisering av poli-
tikken. Når det gjelder sosial representasjon, ser
det ut til at personvalg ikke vil endre kjønnsbalan-
sen nevneverdig, men kanskje ha større betyd-
ning for representasjonen av minoriteter (og i spe-
sielle tilfeller for geografisk representasjon).

7.5.1 Oppslutning om demokratiet

Det har vært foreslått at personvalget kan lede til
økt oppslutning om demokratiet fra velgernes
side.34 Personvalget kan sees på som en utvidelse
av de demokratiske rettighetene til velgerne, og
det kan tenkes at en slik politisk fornyelse leder til
økt oppslutning om demokratiet. Renwick og Pîlet
finner ikke støtte til dette. I deres studie av euro-
peiske land som har innført personvalg, finner de
ingen sammenheng mellom personvalg og opp-
slutningen om demokratiet. Dette kan tolkes på
flere måter, og det kan tenkes at velgerne ikke
opplever at personvalg er et godt svar på deres
politiske ønsker, at velgerne ikke har forstått
endringene, eller at de ikke legger godt nok
merke til endringen når den skjer.

Samtidig er det mulig at personvalg ikke har
betydning direkte etter innføringen, men heller
har betydning når demokratiet møter nye typer
utfordringer. Innføring av personvalg kan altså
tenkes å gjøre demokratier bedre rustet i møtet
med politiske skandaler eller liknende situasjoner
der nettopp valget av person blir viktig. Som det
vil bli diskutert i punkt 7.5.7 om personifisering av
politikken, gjør en innføring av personvalg at val-
get av parti og valget av kandidat blir frikoblet fra
hverandre. I dag er det ikke mulig å velge parti
uten å støtte toppkandidaten(e) til dette partiet, og

32 Det har også vært en debatt om hvorvidt velgerne til en
viss grad stemmer på de øverste kandidatene uansett hvem
de er. Dette har vært et funn internasjonalt, men på alfabe-
tisk rangerte lister i Norge er det ingen slik sammenheng.
Se Ottar Hellevik og Johannes Bergh, «Personutvelging:
Ny ordning – uendret resultat», i Lokalvalg og lokalt folke-
styre, red. Jo Saglie og Tor Bjørklund (Oslo: Gyldendal Aka-
demisk, 2005), 72–73 og Patrick F. A. van Erkel og Peter
Thijssen, «The First One Wins: Distilling the Primacy
Effect», Electoral Studies 44 (desember 2016): 245–54,
https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.09.002.

33 Christensen mfl., «To valg med ny personvalgordning». 34 Renwick og Pîlet, Faces on the ballot, kap. 10.
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i situasjoner der en toppkandidat er innblandet i
en politisk skandale, står velgerne overfor et
dilemma. Ved å innføre personvalg vil ikke dette
være et like stort problem fordi velgerne kan
uttrykke støtte til andre kandidater på listen. Det
kan altså tenkes at personvalget kan gjøre at vel-
gerne blir mindre misfornøyde med selve valget i
slike situasjoner.

7.5.2 Sosial representasjon

Nominasjonsmøtene balanserer ofte ulike hensyn
slik at listene inneholder kandidater som speiler
befolkningen i valgdistriktet. Det er særlig geo-
grafisk representasjon, det vil si at ulike deler av
valgdistriktet skal være representert, aldersmes-
sig sammensetning og kandidater av begge kjønn
som blir vektlagt av nominasjonskomiteene.35

Selv om partiene balanserer ulike hensyn når
de setter sammen listene, blir ikke dette nødven-
digvis reflektert i sammensetningen av mandater.
Mange lister får kun valgt inn én kandidat på Stor-
tinget. Dermed er det førstekandidaten som har
betydning og ikke den bredere sammensetningen
av listene. Siden partienes lister ikke koordineres
mellom fylkene på nasjonalt nivå eller mellom par-
tiene i et fylke, betyr dette at mandatene som fak-
tisk blir valgt inn, kan ha en annen sammenset-
ning enn det hver enkelt valgliste har hver for seg.

Både ved stortingsvalget i 2017 og ved fylkes-
tingsvalget i 2015 var det tilnærmet kjønnsbalanse
på listene til de partiene som fikk mandater.36 Ved
kommunestyrevalget i 2019 var kvinneandelen
blant alle kandidatene 43 prosent. På Stortinget
ledet den jevne kjønnsbalansen blant kandidatene
til en kvinneandel på 41 prosent blant innvalgte
representanter i 2017. Dette er historisk sett den
høyeste andelen kvinner i Stortinget, opp fra 40
prosent i periodene 2009–2013 og 2013–2017,
men fortsatt under en jevn kjønnsbalanse og
under den balansen som finnes på de enkelte valg-
listene til fylkespartiene. Ved fylkestingsvalg er
det mindre forskjell mellom sammensetningen av
kandidater på listene og blant valgte representan-
ter. Her er det en reduksjon i kvinneandelen på ett
prosentpoeng mellom listene (45 prosent) og

valgte representanter (44 prosent). Dette henger
sammen med at valgdistriktene (fylkene) er
større, og at hver av listene dermed får inn flere
representanter enn listene får fra hvert valgdis-
trikt i stortingsvalg, og at kjønnsbalansen dermed
ikke er så avhengig av førsteplassene.

Forskjellen i kjønnsbalanse mellom kandida-
tene og innvalgte på Stortinget reflekterer blant
annet at førstekandidatene oftere er menn (58 pro-
sent) enn kvinner (42 prosent).37 En økning i stør-
relsen på valgdistrikter kan dermed tenkes å øke
kjønnsbalansen noe siden dette vil lede til at parti-
ene får valgt inn flere kandidater. Det er også min-
dre kjønnsforskjeller ved fylkestingsvalg, der det
oftere blir valgt inn flere representanter per parti i
hvert distrikt. Den positive sammenhengen mel-
lom partistørrelse, det vil si antall mandater per
parti i valgdistriktet, og kjønnsbalanse er et gjen-
nomgående funn i litteraturen internasjonalt.38

Større regioner og flere partier som får inn mer
enn ett mandat ved stortingsvalg, kan tenkes å
lede til en bedre kjønnsbalanse på Stortinget.39

Personvalg kan også påvirke den sosiale og
geografiske sammensetningen. Dette gjelder hvis
det er systematiske forskjeller i hvem som får per-
sonstemmer, og hvem som ikke får det. Det er
særlig geografi og kjønn som har vært vektlagt i
undersøkelser av personvalg, og det er ikke enty-
dige resultater i forskningslitteraturen. Til en viss
grad er det forskjeller på ulike politiske nivåer,
med størst konsekvenser på lavere nivåer i Norge.
Ved norske kommunestyrevalg har en funnet at
personvalgordningen har en negativ effekt for
kvinnelig representasjon, og færre kvinner blir
altså valgt inn enn det som hadde vært tilfelle uten
personvalg.40 Dette har vært en sammenheng
som har avtatt noe over tid, og som en finner igjen
i Sverige.41 En hovedtendens synes å være at
menn i snitt står høyere på listene, og at velgerne

35 Dag Arne Christensen mfl., «Ny personvalgordning og hva
så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003»
(Bergen: Rokkansenteret, 2004), s. 71–73, og Christensen
mfl., «To valg med ny personvalgordning», s. 98.

36 Ved stortingsvalget i 2017 var det 49 prosent kvinner og 51
prosent menn blant de 2 508 kandidatene som stilte på
listene til de 9 partiene som kom inn på Stortinget. Ved fyl-
kestingsvalget i 2015 var det 45 prosent kvinner og 55 pro-
sent menn blant 6 875 kandidater på lister som fikk repre-
sentanter i fylkestingene.

37 Tilsvarende var kvinneandelen blant førstekandidatene til
lister som fikk inn mandater ved fylkestingsvalg,
33 prosent.

38 Leslie A. Schwindt-Bayer, «The Incumbency Disadvantage
and Women’s Election to Legislative Office», Electoral Stu-
dies 24, nr. 2 (juni 2005): 227–244, https://doi.org/
10.1016/j.electstud.2004.05.001.

39 Hadde alle partiene fått ett mandat til i de fylkene de ble
representert, ville andelen kvinner steget til 47 prosent.
Det er altså en høyere andel kvinner (53 prosent) enn
menn blant førstevaraene på Stortinget.

40 Ottar Hellevik, «Velgere, partier og representanter», s. 59–60.
41 Johannes Bergh, Tor Bjørklund, og Ottar Hellevik, «Perso-

nutvelgingen i norske valg», Norsk statsvitenskapelig tids-
skrift 26, nr. 02 (2010): 120, og Linda Berg og Henrik
Oscarsson, «20 år med personval», Valforskningsprogram-
met rapport 2015:3 (Göteborg: Statsvetenskapliga instituti-
onen, Göteborgs universitet, 2015).
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oftere gir personstemmer til dem som er plassert
høyt på listene, noe som leder til at flere menn blir
valgt. Tilsvarende ser det ut til at menn får flere
personstemmer fordi de ofte har mer erfaring fra
før.42

For fylkestingsvalg har personvalgordningen
ikke hatt noen særlig betydning fordi den i liten
grad leder til endringer i hvem som blir valgt. De
aller fleste som klarer å oppnå flere personstem-
mer enn sperregrensen på åtte prosent, står på
plasser som ville blitt valgt også uten personstem-
mer (eller de står på lister som ikke får manda-
ter).43 Samtidig kan det tenkes at de som får
mange personstemmer, vil oppleve at de har et
sterkere personlig mandat. Når det gjelder stor-
tingsvalg, ser heller ikke denne sammenhengen
mellom kjønn og personstemmer ut til å være like
tydelig som i kommunestyrevalg. I simuleringene
av ulike personvalgordninger til Bergh mfl. og
Bergh og Saglie ser ikke kjønnsbalansen ved stor-
tingsvalg ut til å bli påvirket av personvalg.44

Bergh og Saglie får for eksempel resultater som
varierer mellom en reduksjon på én kvinne og en
økning på tre i deres simuleringer.45 Disse resul-
tatene samsvarer med resultater fra andre land.46

Ved valg til Folketinget i Danmark, med en sterk
personvalgordning, er det ikke kjønnsforskjeller i
hvem som får personstemmer. Den svenske valgo-
rdningen ser heller ikke ut til å lede til endringer i
kjønnsbalansen. Der er valgordningen relativt lik
norske fylkestingsvalg, og det er også få mandater
som blir valgt på grunn av personstemmer.47

7.5.3 Velgeraksjoner og geografisk 
representasjon

Når det gjelder geografisk sammensetning, har
det vært enkelte tilfeller av organisert retting av
lister ved kommunestyrevalg for å støtte kandida-
ter fra et område i kommunen (såkalte kupp eller
retteaksjoner). Effekten av organisert retting vil
avhenge av hvor mange av de andre velgerne som
benytter seg av muligheten til å endre på listene,
og av hvor sterk eller svak personvalgordningen
er. Det er uansett sannsynlig at det er lettere å

gjennomføre organisert retting i valg med færre
velgere og dermed lettere ved kommunestyrevalg
enn ved stortingsvalg. De gangene geografiske
retteaksjoner skjer, er det primært fordi det har
vært politiske prosesser i forkant som har gjort
geografi til en viktig skillelinje i en kommune. Tid-
ligere retteaksjoner har for eksempel hatt
utspring i skolenedleggelser.

Både valgordningen ved fylkestingsvalg og
ved kommunestyrevalg gjør slike retteaksjoner
mulig, men det er særlig fylkestingsvalgordnin-
gen som åpner for at en retteaksjon kan ha stor
effekt, selv om dette ikke har skjedd så langt.
Sperregrensen på åtte prosent kombinert med et
fritt antall personstemmer åpner for at en gruppe
på åtte prosent av velgerne til et parti kan endre
hele rekkefølgen til valglisten til partiet (så lenge
ikke det er noen andre kandidater som oppnår
mer enn åtte prosent av velgernes personstem-
mer).48 Til tross for stor oppmerksomhet rundt
fylkessammenslåingene før fylkestingsvalget i
2019 var det ingen tegn til geografiske retteaksjo-
ner. Selv om det var tilfeller av listeretting med
konsekvens for sammensetningen av fylkestinget,
var det ikke slik at det ble endringer av store deler
av en liste på grunn av fylkestilhørighet.

7.5.4 Minoriteter og innvandrere

En gruppe som ser ut til å tjene på personvalg, i
hvert fall når det ikke er mulig å stryke, er kandi-
dater med minoritets- eller innvandrerbakgrunn.
De senere år har velgeraksjoner også blitt brukt i
omtalen av kommunestyrevalg der flere personer
med innvandrerbakgrunn har blitt valgt inn i kom-
munestyrene som følge av personstemmer. Vel-
gere med innvandrerbakgrunn gir personstem-
mer oftere enn andre, og selv om dette er en
gruppe med generelt lav valgdeltakelse, er ande-
len som gir personstemmer i kommunestyrevalg,
mye høyere i denne gruppen. Bergh og Bjørklund
viser at innvandrere ved kommunestyrevalget i
2007 brukte muligheten til å personstemme dob-
belt så ofte som andre velgere i en del store kom-
muner og en halv gang oftere enn andre i mindre
kommuner.49 Dette avspeilet seg også i valgresul-
tatet, og innvandrerkandidater tjener på person-
stemmer i valg med dagens ordning uten stryk-
ninger.50

42 Christensen mfl., «To valg med ny personvalgordning».
43 Christensen mfl., «To valg med ny personvalgordning», s.

119.
44 Bergh mfl., «Personvalg ved stortingsvalg» og Bergh og

Saglie, «Personvalg ved stortingsvalg».
45 Bergh og Saglie, «Personvalg ved stortingsvalg», s. 15.
46 Renwick og Pilet, Faces on the ballot, s. 263.
47 Bare 5 av 349 mandater ble valgt på grunn av personstem-

mer ved valget i 2018. Se Oscarsson mfl., «Förhandlingsva-
let 2018». 

48 Ottar Hellevik, «Velgere, partier og representanter», s. 86.
49 Bergh og Bjørklund, «Få deltok, mange ble valgt», s. 82.
50 Personer med innvandrerbakgrunn ble også strøket mer

enn andre mens det var adgang til å stryke.
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Det kan problematiseres om disse situasjo-
nene bør beskrives som velgeraksjoner. For det
første er det liten grunn til å tro at kandidatene
har mottatt personstemmer fra de samme vel-
gerne. Heller er det sannsynlig at velgere med
ulik landbakgrunn har støttet kandidater med
samme landbakgrunn som de selv har. At mange
med innvandrerbakgrunn kommer inn på grunn
av personstemmer, er dermed en konsekvens av
stemmene til flere ulike grupper, heller enn av én
felles velgeraksjon til støtte for innvandrerkandi-
dater.

7.5.5 Valgdeltakelse

Man kan tenke seg at valgdeltakelsen både kan
øke eller synke med styrket personvalg. På den
ene siden kan personvalg mobilisere velgerne og
skape økt engasjement rundt valget. På den andre
siden kan partiene oppleve det som mindre viktig
å mobilisere velgerne når de ikke er sikre på
hvem som blir valgt. Kronglete og kompliserte
ordninger kan også gjøre at velgerne opplever
barrieren for å stemme som høyere enn uten per-
sonvalg. Bergh og Haugsgjerd har gjennomgått
litteraturen om valgdeltakelse og valgordninger
for utvalget.51 De viser at funnene spriker i flere
retninger, og at flere studier ikke finner noen sam-
menheng mellom personvalg og valgdeltakelse.52

Det er mulig at det er en positiv sammenheng,
men effekten er uansett liten og varer muligens
kort etter en endring. Sannsynligvis vil en slik
effekt også være avhengig av at ordningen ikke
blir for komplisert, i hvert fall vil dette ha betyd-
ning for oppslutningen om personvalget.

7.5.6 Tilknytning til parti eller til distrikt

Et sentralt argument for personvalg er å øke nær-
heten mellom velger og representant. Om vel-
gerne får sterkere innflytelse på hvem som skal
representere dem, kan dette skape et sterkere
bånd til velgerne. Kandidatene kan tenkes å bli
mer avhengige av å drive valgkamp lokalt og å
holde et tettere bånd til velgerne i løpet av en valg-
periode. I dagens stortingsvalgordning er valget
av kandidater i praksis kun avhengig av plassering
på valglistene fra partiene. Samtidig er det lite
som tyder på at de lokale fylkeslagene til partiene
vil se seg tjent med å ha politikere som ikke tar

hensyn til lokale behov og ønsker. Selve nomina-
sjonsprosessen kan dermed forventes å opprett-
holde liknende hensyn til koblingen til valgdistrik-
tet.

På grunn av store forskjeller i hvor sikre parti-
enes mandater er ved stortingsvalg, har også par-
tier satt sentrale politikere på sikre plasser i valg-
distrikter de ikke har noen klar tilknytning til. Par-
tienes behov for å få inn sine sentrale politikere
har dermed trumfet velgernes tilknytning til sine
representanter på Stortinget. Selv om represen-
tantene har mandatet sitt fra et valgdistrikt, kan
det være tilfeller hvor koblingen til velgerne i dis-
triktet er relativt begrenset.

Samtidig er dagens politiske system bygd
rundt sterke partier. I Stortinget gjennomføres
voteringer etter partilinjer, og det er høy partidisi-
plin.53 Det er mulig at makten partiene har over
hver enkelt stortingsrepresentant, vil bli redusert
med innføring av personvalg. Stortingsrepresen-
tanter som enten har blitt valgt inn på grunn av
personstemmer, eller som har et stort antall per-
sonstemmer i ryggen, kan ha en annen rolleopp-
fatning enn dagens stortingsrepresentanter. Sam-
tidig viser forskning at dagens norske represen-
tanters vektlegging av partirollen er på nivå med
svenske og danske representanters, selv om Dan-
mark har sterkt personvalg.54 Finske representan-
ter legger derimot mindre vekt på partirollen,
men har likevel en høy grad av partidisiplin (om
enn noe lavere enn Norge).

7.5.7 Personifisering av politikken

En mulig konsekvens av økt grad av personvalg
kan være et større personfokus i valgkampen, det
vil si at kandidatene blir viktigere relativt til parti-
ene. I Finland, som har hatt obligatorisk person-
valg siden 1955, har det over tid vært en viss
økning i velgere som sier de velger parti basert på
kandidat, sammenliknet med andelen som vekt-
legger partiet.55 I samme periode har det i Sverige
vært motsatt, med en nedgang i kunnskap om
kandidatene siden 1956, en trend som ikke endret
seg etter innføringen av personvalg i 1998.56 Økt

51 Bergh og Haugsgjerd, «Hvilken valgordning får flest vel-
gere til å stemme?».

52 Se for eksempel Renwick og Pilet, Faces on the ballot, s.
250–256.

53 Knut Heidar, «Partigruppene: Samordnings- og makta-
rena», i Stortingets historie: 1964–2014, red. Hanne Marthe
Narud, Knut Heidar, og Tore Grønlie (Bergen: Fagbokfor-
laget, 2014), s. 403–405, og Øyvind Bugge Solheim, «Koali-
sjoner i Stortinget: Kompromiss og konfliktlinjer» (Master-
oppgave, Universitetet i Oslo, 2013), s. 28–29.

54 Bergh mfl., «Personvalg ved stortingsvalg», s. 48–49.
55 Lauri Karvonen, The personalisation of politics: a study of

parliamentary democracies, ECPR monographs (Colches-
ter: ECPR Press, 2010), s. 49–51.

56 Karvonen, The personalisation of politics, s. 47–49.
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personfokus synes likevel å være en generell
trend i tiden, også i Norge uten personvalg. Samti-
dig er det tegn som tyder på at dette personfoku-
set ikke er generelt, og på at det heller ikke dek-
ker et stort antall kandidater. Trenden i for
eksempel Belgia er at det er færre sentrale politi-
kere som får mye oppmerksomhet, mens kandida-
ter lenger ned på listene blir oversett.57 Det er
også hovedsakelig toppkandidatene som får per-
sonstemmer.

Det er tydelige forskjeller mellom norsk (og
svensk) valgkamp og valgkampen i Finland og
Danmark. Personlige kampanjer er vanlig i de
siste to landene, og kandidatene samler inn midler
selv. I Finland har dette ledet til et eget lovverk om
finansiering av personlig valgkamp. Selv om per-
sonvalg synes å lede til et økt behov for å markere
seg også for kandidater som ikke er sentrale riks-
politikere, har innføringen av personvalg hatt en
begrenset effekt i Sverige.58 Mengden personlig
valgkamp avhenger også av partienes makt over
nominasjonsprosessen og over finansieringen.
Når partiene kan kontrollere disse, blir det min-
dre personalisert valgkamp.59

En mulig bekymring er at økt grad av person-
valg vil lede til nominering og valg av personer
som er kjent fra andre steder enn politikken. I Fin-
land har det vært tilfeller der nominasjon av kjen-
diser på listene har fått stor oppmerksomhet. Stu-
dier finner likevel at det fortsatt er partiene som
har kontroll. Det er de som eventuelt nominerer
kjendiser, og som tjener på personstemmene kjen-
disene får.60 Det er grunn til å tro at kjendiseffek-
ten vil være liten med en endring av en norsk ord-
ning. For det første kan partiene allerede i dag
nominere kjendiser på førsteplass på listene sine
om de vil, men de har ikke gjort dette i noen
utstrakt grad. Det finske systemet med obligato-
risk personstemme skiller seg også fra det norske
ved at en må stemme på en person, noe som kan
tenkes å styrke betydningen av å velge kjendiser

som kandidater. I en studie av betydningen medie-
oppmerksomhet har for personstemmer i valg i
Oslo, finner også Langsæther mfl. at mediedek-
ning leder til flere personstemmer,61 men dette er
tilfelle bare når dekningen gjelder politikk, og
ikke når den gjelder andre temaer. Kjendiseffek-
ten på personstemmer synes altså å være liten.

Argumentet om at personvalg leder til personi-
fisering, kan også snus på hodet. Med dagens valg-
ordning er det gitt hvilke kandidater som kommer
til å bli valgt fra hvert parti om partiet får nok
stemmer. Partivalget får dermed automatisk
betydning også for hvem som velges. En kan ikke
stemme på et parti uten å støtte toppkandida-
ten(e). Har en sterke (negative) meninger om
toppkandidatene, må en dermed vurdere hvor vik-
tig dette er relativt til politikken en ønsker gjen-
nomført. Med en valgordning der en kan gi per-
sonstemmer, er dette i mindre grad tilfelle. Da kan
en gi uttrykk for hvilke kandidater en ønsker å få
valgt, og det er ikke gitt hvem som blir valgt inn
fra en liste. Dette er særlig relevant i det norske
systemet fordi partistemmer i et valgdistrikt har
betydning for utjevningsmandater som kan
komme fra andre valgdistrikter, og dermed for
partiets totale antall representanter. Personstem-
mene kan altså fungere som en ventil for velgere
som opplever at et partis førstekandidat i valgdis-
triktet ikke er spiselig, men som fortsatt ønsker
partiets politikk på landsplan.

7.6 Utformingen av 
personvalgordningen

7.6.1 Sperregrense, stemmetillegg og 
antallet personstemmer

Det er flere mulige måter å innrette personvalg
på. Ved sterkt personvalg er det kun velgerne som
har innflytelse over hvem som blir valgt. Som det
framgår over, er dette brukt i Finland og er en av
flere mulige ordninger partiene kan velge i Dan-
mark. I svakere versjoner av personvalg er det
særlig to typer virkemidler som brukes for å
begrense velgernes innflytelse. På den ene siden
brukes det sperregrenser som gjør at person-
stemmer bare har betydning når det er et tilstrek-
kelig stort antall av velgerne som gir personstem-
mer. Dette er modellen som brukes i Sverige og
ved fylkestingsvalg i Norge. På den andre siden

57 Bram Wauters mfl., «Centralized Personalization at the
Expense of Decentralized Personalization. The Decline of
Preferential Voting in Belgium (2003–2014)», Party Politics
24, nr. 5 (september 2018): 511–23, https://doi.org/
10.1177/1354068816678882.

58 Johannes Bergh mfl., «Personvalg ved stortingsvalg».
59 Troels Bøggild og Helene Helboe Pedersen, «Campaigning

on Behalf of the Party? Party Constraints on Candidate
Campaign Personalisation», European Journal of Political
Research 57, nr. 4 (november 2018): 883–899, 
https://doi.org/10.1111/1475-6765.12256.

60 David Arter, «CLOWNS, ‘ALLURING DUCKS’ AND ‘MISS
FINLAND 2009’: THE VALUE OF ‘CELEBRITY CANDI-
DATES’ IN AN OPEN-LIST PR VOTING SYSTEM», Repre-
sentation 50, nr. 4 (2. oktober 2014): 453–70, 
https://doi.org/10.1080/00344893.2014.982693.

61 Peter Egge Langsæther, Haakon Gjerløw, og Martin G.
Søyland, «Is All PR Good PR? How the Content of Media
Exposure Affects Candidate Popularity», Electoral Studies
57 (2019): 143–152, https://doi.org/10.1016/
j.electstud.2018.11.009.
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kan partiene gi et stemmetillegg. Da vil de kandi-
datene som får et stemmetillegg av partiet, fra
start ha større sannsynlighet for å bli valgt. Dette
er modellen vi har ved norske kommunestyrevalg.

De to typene svakt personvalg kan bli sett som
svar på to ulike problemstillinger. Sperregrenser
reduserer muligheten til at små grupper velgere
kan avgjøre hvem som blir valgt. For at retting av
lister skal ha betydning, må de ha støtte i en
større gruppe velgere. Dette reduserer sannsyn-
ligheten for at organiserte retteaksjoner vil lyk-
kes. Kommer en derimot først over sperregren-
sen, er det så fritt fram til å endre listene. Stemme-
tillegg gir på den andre siden ekstra vekt til range-
ringen som er gitt av partiene. Her er utgangs-
punktet at en antar at velgerne som ikke gjør
rettinger når de stemmer, ønsker listene slik de
står. I tillegg får partiene en viss kontroll med
hvem som blir valgt. Stemmetillegget kan innret-
tes på ulike måter. Det er mulig å ha et flatt tillegg
til en gruppe kandidater, og det er mulig å ha et
progressivt system der kandidatene får større til-
legg jo høyere de er plassert på en liste. Konse-
kvensene av disse begrensningene vil være
avhengige av hvordan personvalgordningen er
innrettet, og varierer med partistørrelse og med
størrelse på valgdistriktene.

En sperregrense har hovedsakelig betydning
for partier som får mange mandater.62 For små
partier som får inn en eller to kandidater, har sper-
regrensen liten betydning. For disse listene vil
hvem som blir valgt, bli avgjort av hvem av topp-
kandidatene som får flest personstemmer. Topp-
kandidatene vil som regel få nok personstemmer
til at selv en sperregrense slik som i fylkestings-
valg (åtte prosent) eller svenske riksdagsvalg
(fem prosent) har liten betydning.63 For partiene
som får valgt flere representanter, har sperregren-
sen større betydning. For disse partiene vil kon-
kurransen om mandatene stå mellom kandidater
lenger ned på listen, og disse kandidatene vil sjel-
den klare å komme over en sperregrense.

Betydningen av stemmetillegg, enten i form av
et flatt eller progressivt system, vil være avhengig
av innretningen av systemet. Konsekvensene av
en kommunestyrevalgordning med et flatt stem-
metillegg vil avhenge av om det er flere kandida-
ter som blir valgt enn de som får stemmetillegg.
Hvis det er flere plasser enn det er kandidater

med stemmetillegg, vil konkurransen begrenses
til dem som ikke har stemmetillegg, og om det er
færre plasser enn det er kandidater med stemme-
tillegg, vil konkurransen begrenses til dem som
har stemmetillegg. Et progressivt system med
stemmetillegg vil mer sannsynlig begrense kon-
kurransen til å stå mellom den siste kandidaten
som ville fått plass uten personstemmer, og kandi-
datene rett under denne på listen. Større hopp
oppover vil være mindre sannsynlige.

Antallet personstemmer velgerne gir, har også
betydning for hvordan personvalgordningen fun-
gerer. Dette er et sentralt skille mellom fylkes-
tingsvalgordningen og den svenske valgordnin-
gen og gjør potensialet for velgeraksjoner større i
fylkestingsvalgordningen, noe som er grunnlaget
for deler av kritikken mot ordningen. Mens en
gruppe på fem prosent i den svenske ordningen
kan få én kandidat valgt om ingen andre gir per-
sonstemmer, vil en tilsvarende gruppe på åtte pro-
sent i den norske fylkestingsvalgordningen kunne
bestemme alle kandidatene som blir valgt fra en
liste.

7.6.2 Regler for stemmetillegg

Reglene for stemmetillegg ved kommunestyre-
valg ble endret etter NOU 2001: 3 og gikk fra å
være en kumuleringsordning (med 100 prosent
stemmetillegg) til en ordning med 25 prosent
stemmetillegg (utvalget foreslo 20 prosent). Utval-
get foreslo også å redusere antallet som kunne få
stemmetillegg, til to personer på listen, men dette
ble endret til en ordning med tre ulike nivåer, med
fra fire til ti basert på hvor mange medlemmer det
er i kommunestyret

Selv om reduksjonen i stemmetillegg var tenkt
å gi velgerne større innflytelse over listene, er det
fortsatt svært uvanlig at kandidater uten stemme-
tillegg får nok personstemmer til å passere kandi-
datene med stemmetillegg. Dagens ordning fun-
gerer dermed som en de facto sperregrense på 25
prosent for kandidater uten stemmetillegg. For de
aller fleste listene er altså konkurransen om plas-
sene delt i to; det er konkurranse mellom de kan-
didatene som har stemmetillegg, og det er kon-
kurranse mellom de kandidatene som ikke har
stemmetillegg.

Partiene kan bestemme hvem som skal ha
mulighet til å bli valgt, ved å gi noen kandidater
stemmetillegg. Så lenge partiet ikke får flere
representanter enn det antallet kandidater de har
gitt stemmetillegg, vil det bare være kandidatene
med stemmetillegg som har en reell mulighet til å

62 Bergh og Saglie, «Personvalg ved stortingsvalg», s. 4.
63 Bergh mfl., «Personvalg ved stortingsvalg». Dette synes å

være tilfelle for de få kandidatene som lykkes med å
komme inn på personstemmer i Sverige, se Oscarsson mfl.,
«Förhandlingsvalet 2018».  
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bli valgt. Partiene har dermed stor grad av kon-
troll med hvilke kandidater som blir valgt.

Begrensningen på antallet kandidater som kan
få stemmetillegg, er hovedsakelig en begrensning
for de partiene som får inn mange representanter
i en kommune. Disse partiene vil i mindre grad ha
mulighet til å sikre (de siste) plassene til gitte kan-
didater enn partier som får inn få representanter. I
Oslo har dette ledet til en del debatt, da både
Arbeiderpartiet og Høyre får flere representanter
enn de har mulighet til å gi stemmetillegg til (hen-
holdsvis 15 og 12 i 2019). Disse kandidatene vel-
ges utelukkende på bakgrunn av personstemmer.
Debatten har i all hovedsak handlet om at kandi-
dater med innvandrerbakgrunn har oppnådd
store personstemmetall og dermed dominert de
siste plassene til særlig Arbeiderpartiet. Over tid
er det antydninger til at både partiene og velgerne
til en viss grad har tilpasset seg den harde konkur-
ransen om de siste plassene, med både endringer
i sammensetningen av listene og økt bruk av per-
sonstemmer generelt. Likevel kan det problemati-
seres at denne regelen har ulik betydning for par-
tier alt etter antallet mandater partiene får. Små
partier kan i realiteten bestemme hvilke kandida-
ter som blir valgt, så lenge de klarer å forutse
hvor mange mandater partiet får, men dette er
ikke mulig for de store partiene.

Reglene for stemmetillegg bør også sees i
sammenheng med en eventuell endring i person-
valgreglene ved stortings- og fylkestingsvalg. På
den ene siden kan det være hensiktsmessig å ha
like regler ved alle typene valg. Samtidig er det
årsaker til at en slik begrensning er særlig viktig i
kommunestyrevalg. Personvalget synes å være av
større betydning ved lokale valg på grunn av nær-
heten mellom velger og representant.

7.6.3 Slengerstemmer

Den norske ordningen med slengerstemmer har
en lang tradisjon i kommunestyrevalg, og den har
vært endret flere ganger. Ordningens begrun-
nelse henger sammen med ideen om at personval-
get har større betydning lokalt, og at velgerne bør
få påvirke hvem som skal bli valgt, i tillegg til hvil-
ket parti. Ved å åpne for slengerstemmer kan der-
med velgerne ikke bare påvirke hvilke kandidater
som velges fra deres egen liste, men også påvirke
hvem som skal få mandater på andre partiers
lister. Siden slengerstemmene flytter listestem-
mer og påvirker mandatfordelingen, vil partiene
som har de mest populære kandidatene, tjene på
systemet. Velgerne kan altså til en viss grad dele
stemmen mellom partiene.

Ordningen med slengerstemmer har også en
annen begrunnelse. Ved at velgerne kan dele
stemmen mellom flere partier, bygger ordningen
opp under konsensusforståelse av politikk. Ved at
velgere kan stemme på flere partier og velge de
kandidatene de synes er best, støtter ordningen
opp under et syn på politikk som ikke er like pre-
get av partimotsetninger. Det norske politiske
systemet og særlig kommunepolitikken er nett-
opp preget av en slik konsensuskultur, og slenger-
ordningen støtter opp under dette.

Som det framgår av den historiske gjennom-
gangen, har slengerordningen vært gjenstand for
kritikk, og den har gjentatte ganger blitt foreslått
avskaffet, senest av forrige valglovutvalg i NOU
2001: 3. Hovedproblemstillingene knyttet til slen-
gerordningen er at den kan muliggjøre velgerak-
sjoner, at ordningen er vanskelig å forstå og lett
kan misforstås, og at gjennomføringen komplise-
rer valgoppgjøret.64

Historisk sett har det vært to typer velgerak-
sjoner i Norge. Den første typen, geografiske vel-
geraksjoner, har skjedd i kommuner der det enten
har vært uenigheter om plassering av kommunale
tjenester, for eksempel skoler, eller i situasjoner
der flere kommuner har blitt slått sammen og vel-
gere fra en av kommunene har gått sammen om å
få sine lokale kandidater valgt. Den andre typen,
såkalte kvinnekupp, har vært aksjoner der velgere
har gått sammen om å gi personstemmer til kvin-
ner på listene og om å gi slengerstemmer til kvin-
ner på andre lister. De senere år har velgeraksjo-
ner også blitt brukt i omtalen av kommunestyre-
valg der flere personer med innvandrerbakgrunn
har blitt valgt inn i kommunestyrene som følge av
personstemmer. Som nevnt i punkt 7.5.4 kan det
problematiseres om disse situasjonene bør beskri-
ves som velgeraksjoner.

Det har ikke vært gjort mye forskning på hvil-
ken betydning enkle regler har for valgdeltakel-
sen. Forskning på om flere stemmer hvis det er
enkelt å stemme, har gitt blandede resultater.
Fjerningen av adgangen til å stryke i 2002, som
var en forenkling av personvalget, hadde heller
ingen stor betydning på valgdeltakelse eller antall
personstemmer.65 Det at slengerordningen blir
brukt mindre fordi den ikke er godt forstått, er

64 Selv media synes å ha problemer med å forklare hvordan
ordningen egentlig fungerer. Se for eksempel Doremus
Schaefer, «Kumulerings-oppklaring», Langust og korsnebb
(blogg), 14. september 2015, https://doremusnor.word-
press.com/2015/09/14/kumuleringskroll/.

65 Johannes Bergh mfl., «Effekter av en eventuell gjeninnfø-
ring av strykninger ved kommunestyrevalg», Rapport 5
(Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2009), s. 24–26.
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likevel en sentral antakelse.66 Mjelde og Saglie
finner at mens personstemmer blir brukt i like
stor grad blant personer med ulike nivåer av
utdanning, er dette ikke tilfellet for slengere.67 De
med høyere utdanning bruker muligheten mer
enn andre, noe som altså kan avspeile at kunn-
skap om ordningen kan være med på å avgjøre om
en bruker den eller ikke. Slengerordningen kan
dermed synes å være en ordning som i større
grad har en eliteprofil.

Det er også sannsynlig at en del velgere ikke
er klar over at de gir bort en listestemme når de
gir en slengerstemme til andre partiers kandida-
ter. Velgerne kan gi bort opptil en fjerdedel av
stemmen sin, og det kan være et demokratisk pro-
blem dersom velgerne gjør dette uten å være klar
over det. Bergh mfl. finner også at velgerne har
dårlig forståelse av personvalgordningen gene-
relt.68 At alle som bruker slengerstemmen, forstår
slengerordningen, er dermed lite sannsynlig. Par-
tiene vil heller ikke nødvendigvis ha insentiver til
å understreke overføringen av listestemmer i
kommunikasjonen med velgerne. Hvis et parti har
svært populære kandidater, kan det tjene på at
andre partiers velgere ikke forstår konsekven-
sene av å gi en slenger til kandidatene for eget
parti.

Adgangen til å slenge har også konsekvenser
for hvordan valgoppgjøret gjøres. Selve oppgjøret
kompliseres av at en må dele opp stemmene i
listestemmer. Dermed holder det ikke å telle
antallet stemmesedler for hvert parti. For hver
stemme må antallet slengerstemmer telles og
trekkes fra og overføres til rett liste. Stemmesed-
lene blir også mer komplisert og skiller seg fra
stemmesedlene som brukes i andre valg, fordi de
må ha et slengerfelt. Dette feltets størrelse varie-
rer også fra kommune til kommune basert på stør-
relsen til kommunestyret. Variasjonen i antallet
slengerstemmer en kan gi, betyr også at velgerne
har ulik mulighet til å påvirke andre partiers lister
etter hvor stort kommunestyret er.

7.6.4 Strykninger

Adgangen til å stryke kandidater ble fjernet av
Stortinget i 2002 etter forslag i NOU 2001: 3.
Utvalget ønsket at velgerne skulle ha mer innfly-

telse over personvalget, men ville at personvalget
skulle være et positivt personvalg. Det skulle være
positive preferanser som skulle bestemme hvem
som ble valgt. I begrunnelsen for forslaget om å
fjerne strykeadgangen i proposisjonen til Stortin-
get ble det også vektlagt at personstemmen skulle
være en positiv preferanse.69

Et representantforslag i 201670 ledet til et
anmodningsvedtak om å «gjeninnføre velgernes
mulighet til å stryke listekandidater».71 Komi-
teens flertall mente at det var grunn til å gi vel-
gerne større innflytelse over personvalget, og at
det ikke var noen prinsipiell forskjell på positiv og
negativ personstemme. Flertallet mente også det
var hensiktsmessig å harmonisere ordningen
med stortingsvalgordningen der det fortsatt er
mulig med strykninger, og viste til at effektene på
kjønns- og alderssammensetningen ikke ville
være store. Et mindretall i komiteen ønsket ikke å
gjeninnføre strykninger og pekte på at strykead-
gangen kunne ha den negative konsekvensen at
færre ville ønske å stå på lister, at de positive kon-
sekvensene ville være minimale, og at strykead-
gangen ga større mulighet for vellykkede velger-
aksjoner.

Strykninger øker velgernes innflytelse over
personvalget. Ved å innføre strykninger kan vel-
gerne både fjerne personstemmen til kandidatene
de ikke ønsker valgt, og gi en ekstra person-
stemme til kandidatene de ønsker valgt. Strykead-
gangen dobler dermed for alle praktiske formål en
enkeltvelgers innflytelse på personvalget. Dette
kan vurderes som positivt eller negativt avhengig
av synet en har på velgerinnflytelse over kandidat-
valget. Bergh mfl. viser hvordan dette slår ut.72

Deres beregninger viser at dagens ordning (uten
strykninger) gir relativt lik velgerpåvirkning på
kandidatkåringen som den tidligere ordningen
med strykning og kumulering (dvs. 100 prosent
stemmetillegg). Ved å innføre strykninger uten å
endre størrelsen på stemmetillegget gitt av parti-
ene får velgerne dermed større innflytelse på per-
sonvalget enn i dag.

Samtidig har argumenter for strykninger blitt
ført uten at en har ønsket å øke velgernes påvirk-

66 Tor Bjørklund og Ottar Hellevik, «Velgerne og kvinnere-
presentasjon», i Kjønn og politikk, red. Nina C. Raaum
(Oslo: Tano, 1995), s. 126.

67 Mjelde og Saglie, «Velgeratferd», s. 32.
68 Bergh mfl., «Effekter av en eventuell gjeninnføring av

strykninger ved kommunestyrevalg», s. 71–73.

69 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002).
70 Dokument 8:14 S (2016–2017).
71 Siden adgangen til strykninger ble avskaffet i 2002, har lik-

nende representantforslag kommet ved to andre anlednin-
ger, jf. Dokument nr. 8:15 (2007–2008) og Innst. S. nr. 110
(2007–2008) og Dokument 8:129 S (2009–2010) og Innst.
47 S (2010–2011). Ingen av forslagene ledet til at adgangen
til å stryke ble gjeninnført.

72 Bergh mfl., «Effekter av en eventuell gjeninnføring av
strykninger ved kommunestyrevalg», kap. 4.
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ning på personvalget. I et representantforslaget
fra representantene Jan Tore Sanner og Per-Kris-
tian Foss ble det for eksempel understreket at en
gjeninnføring av adgangen til å stryke måtte sees i
sammenheng «med en justering av stemmetilleg-
get for partienes forhåndskumulerte kandida-
ter».73 Representantene ønsket altså ikke å øke
velgernes innflytelse på kandidatkåringen. De
mente at dagens ordning er problematisk fordi
kandidater kan tjene på å komme med kontrover-
sielle utspill støttet av et mindretall av et partis vel-
gere. Ordningen åpner altså for at en «[…] min-
dre andel av velgerne kan belønne og velge inn
kandidater som gjør seg bemerket ved å komme
med kontroversielle utspill, mens en majoritet
som er uenig, ikke får gitt uttrykk for sitt syn og
således kan oppveie for dette».

Etter deres syn gir altså strykninger velgerne
en mulighet til å forhindre at kontroversielle kan-
didater og kandidater som støtter minoritetssyn
innad i partiene, blir valgt inn.

Adgangen til å stryke har blitt sett som proble-
matisk for partienes rekruttering til listene. En
kan tenke seg at mulige kandidater vil kvie seg for
å utsette seg for påkjenningen det er å bli strø-
ket,74 og særlig i små kommuner kan en forestille
seg at dette kan bli et problem. Studier av både
hvordan velgerne stemmer, og av kandidatenes
egne synspunkter ser ikke ut til å støtte en slik
konklusjon. Det er en sterk sammenheng mellom
personstemmer og strykning.75 Det er altså de
samme kandidatene som får flest personstemmer,
og som blir strøket flest ganger, og det ser ut til at
de mest kontroversielle kandidatene også er de
best likte. Dette støtter dermed argumentet om at
strykninger kan virke som en motvekt mot per-
sonstemmer i tilfeller der kandidater er kontrover-
sielle. Samtidig er andelen strykninger mer jevnt
fordelt utover listene enn det personstemmene er,
og kandidatene som står høyt oppe på listen, får
flere personstemmer relativt til strykninger enn
de som står lenger ned.76

En bekymring som har vært nevnt når det gjel-
der strykninger, er at det kan ha betydning for
sosial representasjon fordi noen grupper blir strø-
ket mer enn andre. Bergh mfl. studerer det siste

lokalvalget med strykninger (1999) og finner at
kvinner og yngre kandidater strykes i noe høyere
grad enn andre, men at forskjellen er minimal.77 Å
fjerne strykninger ved valget hadde ikke påvirket
kjønnsbalansen i kommunestyrene. En gruppe
som derimot blir strøket i høyere grad enn andre,
er kandidater med innvandrerbakgrunn, og disse
gjør det bedre i valg uten strykninger.78

Når kandidater selv har blitt spurt om hva de
synes om adgangen til å stryke, er kandidatene litt
mer negative enn velgerne. Både blant velgere og
kandidater er det en større andel som er positive
til strykninger, enn som er negative.79 Noe over-
raskende er det de mest erfarne som er mest kri-
tiske til adgangen til å stryke. Det ser dermed
ikke ut til at strykninger har store konsekvenser
for nyrekruttering, men det kan være at det har
betydning for valget om å fortsette.80

7.7 Like eller ulike ordninger?

I dag er det tre ulike ordninger for personvalg i
Norge. Dette kan gjøre valgordningene vanske-
lige å forstå og kan tenkes å lede til at færre perso-
ner deltar i personvalget enn om ordningen hadde
vært lik ved alle valgene. De ulike ordningene
gjør også at stemmeseddelen må utformes ulikt.
Det er sannsynlig at flere bruker personstemmen
om de opplever at de forstår hvordan stemmesed-
delen fungerer, enn om de ikke forstår systemet.
Dette er altså hensyn som taler for at en bør ha så
like ordninger som mulig i de ulike valgene.

Samtidig er det ikke sikkert at det er nødven-
dig å forstå valgordningen i detalj for å bruke
muligheten til å gi personstemmer. Det er lite
sannsynlig at alle som gir personstemmen i dag,
vil kunne regne ut hvordan mandatene vil fordele
seg i et valgdistrikt, og det er også andre deler av
valgordningen som kan oppfattes som komplisert,
slik som delingstall og fordelingen av utjevnings-
mandater. Likevel forhindrer ikke dette at folk for-
står hvilke hensyn som ligger bak de spesifikke
utregningene.

Når det gjelder utformingen av personvalgord-
ninger, kan en tenke seg at det viktigste er at vel-
gernes handlinger for å prioritere en kandidat er

73 Dokument nr. 8:15 (2007–2008).
74 Dag Arne Christensen, «Kva utset kandidatar til norske

kommunestyreval seg for? Ei undersøking av Kristiansand,
Østre Toten, Narvik og Trondheim», Vedlegg 9 til NOU
2001: 3, 2001.

75 Christensen, «Kva utset kandidatar til norske kommunesty-
reval seg for?».

76 Bergh mfl., «Effekter av en eventuell gjeninnføring av
strykninger ved kommunestyrevalg», s. 84.

77 Bergh mfl., «Effekter av en eventuell gjeninnføring av
strykninger ved kommunestyrevalg», s. 86.

78 Bergh mfl., «Effekter av en eventuell gjeninnføring av
strykninger ved kommunestyrevalg», s. 93–95.

79 Bergh mfl., «Effekter av en eventuell gjeninnføring av
strykninger ved kommunestyrevalg», s. 38.

80 Bergh mfl., «Effekter av en eventuell gjeninnføring av
strykninger ved kommunestyrevalg», s. 43.
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like (for eksempel kryssing) og har liknende
betydning (at kandidaten har større sjanse for å
bli valgt), heller enn at selve utregningene av
hvem som får mandatene til sist, er like. Altså kan
et system der velgerne har samme mulighet til å
krysse kandidater for å gi dem en ekstra stemme i
alle tre valg, men der selve utregningen varierer
mellom valgene, være lite problematisk.

Dagens ordning med faktisk personvalg i to
valg, men bare teoretisk i det siste er derimot
ekstra krevende for velgerne å forholde seg til.
Muligheten til å gi personstemmer ved stortings-
valg kan virke som en lik ordning som ved de
andre valgene selv om disse personstemmene
ikke har betydning. Det kan både tenkes at det er
noen velgere som tror endringene på stortings-
valgslistene har betydning, og andre velgere som
ikke tror det er nødvendig å krysse på kommune-
styre- eller fylkestingsvalglistene fordi dette ikke
har betydning ved stortingsvalg.

7.8 Personvalgordninger vurdert av 
utvalget

I anmodningsvedtaket fra Stortinget fra 2016 ba
Stortinget om en utredning av to nye modeller for
personvalg.81 Utvalget vil først drøfte fylkestings-
valgmodellen, som har blitt foreslått tidligere,
både av det forrige valglovutvalget og av departe-
mentet ved flere anledninger. Utvalget vil deretter
gjøre rede for de to modellene som er omtalt i
anmodningsvedtaket.

7.8.1 Fylkestingsvalgmodellen

Fylkestingsvalgmodellen har blitt foreslått flere
ganger i Stortinget og tilsvarer den ordningen
som i dag benyttes ved fylkestingsvalg. I denne
modellen stemmer velgerne på partilister og får
muligheten til å gi personstemmer til så mange
kandidater som de ønsker.82 Personstemmene tel-
les så opp, men får først betydning dersom de
overstiger en sperregrense på åtte prosent. For de
kandidatene som har fått flere stemmer enn sper-
regrensen, vil personstemmene avgjøre hvem
som blir valgt. Skulle ingen få flere personstem-
mer enn sperregrensen, følges rekkefølgen parti-
ene har satt på stemmeseddelen.

Selv om denne ordningen likner på den sven-
ske ordningen, er forskjellen mellom å ha

én personstemme eller et ubegrenset antall per-
sonstemmer viktig for konsekvensene av velger-
aksjoner. Dette er grunnlaget for Helleviks kritikk
av ordningen.83 I Sverige vil en gruppe som
ønsker en kandidat valgt, kunne få denne opp på
førsteplass så lenge de klarer å mobilisere mer
enn 5 prosent av stemmene samtidig som ingen
andre kandidater får like mange personstemmer. I
Norge vil en gruppe som klarer å mobilisere mer
enn 8 prosent av stemmene, ha mulighet til å
bestemme alle kandidatenes plassering så lenge
ingen andre kandidater får flere personstemmer.
Gjennom at det er fritt antall personstemmer, gis
organiserte retteaksjoner dermed store mulighe-
ter til å gjøre endringer på listene og påvirke plas-
seringen av mange flere kandidater enn det som
er mulig i den svenske ordningen. Selv om dette
er teoretisk mulig, har det ikke skjedd noen slike
retteaksjoner siden ordningen ble innført. For-
skjellen mellom å la velgerne gi én personstemme
til én eller flere kandidater er størst dersom det
velges inn flere kandidater for hver valgliste. Får
listen bare valgt én kandidat, vil det ikke være
noen forskjell om velgerne kan gi én eller flere
personstemmer.

Bergh og Saglie har gjennomført simuleringer
av stortingsvalg med denne ordningen.84 De fin-
ner at mens 60 mandater hadde skiftet hender i
2013 om det kun var personstemmene som
bestemte, ville sperregrensen på 8 prosent redu-
sert dette til 11 mandater. Om bruken av person-
valget hadde vært på nivå med bruken ved kom-
munestyrevalg, ville 24 mandater gått til andre
kandidater.

7.8.2 Kommunestyrevalgmodellen

Stortinget omtalte i anmodningsvedtaket en
modell basert på kommunestyrevalgmodellen,
men med en sperregrense for personstemmer. I
komitéinnstillingen fremmet KrF forslag om
denne løsningen. Dette er en ordning der partiene
på forhånd kan gi stemmetillegg til et visst antall
kandidater. Det innebærer at kandidater med
stemmetillegg får et tillegg til personstemmetallet
sitt som tilsvarer 25 prosent av antall stemmesed-
ler som listen har fått. I tillegg kan velgerne gi per-
sonstemme til så mange kandidater de ønsker.
For at en kandidat som ikke har stemmetillegg,
skal gå foran en kandidat med stemmetillegg, vil
det kreve at over 25 prosent av velgerne gir ved-
kommende personstemme. Det er lite sannsynlig

81 Innst. 402 L (2015–2016).
82 Dette er forskjellig fra den svenske modellen der en bare

kan gi én personstemme.

83 Hellevik, «Velgere, partier og representanter».
84 Bergh og Saglie, «Personvalg ved stortingsvalg».
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at noen kandidater klarer dette, og det er svært
uvanlig ved kommunestyrevalg. Mellom kandida-
tene som har stemmetillegg (og mellom kandida-
tene som ikke har stemmetillegg), vil det derimot
være konkurranse.

I den ordningen som i dag benyttes ved kom-
munestyrevalg, holder det at en kandidat har fått
én personstemme mer enn kandidaten som er
foran seg på listen, for å gå forbi (gitt at begge har
eller ikke har stemmetillegg). I forslaget som er
inkludert i anmodningsvedtaket, er det lagt opp til
en åtte prosents sperregrense som begrenser
hvor ofte personstemmer vil ha betydning. Basert
på diskusjonen over kan det antas at det vil inne-
bære visse endringer blant toppkandidatene hvis
et parti får færre mandater enn de har gitt stem-
metillegg til. Dette vil sannsynligvis ikke være til-
felle lenger ned på listene på grunn av den høye
sperregrensen for personstemmer.85

Bergh og Saglie har også simulert konsekven-
sene av denne valgordningen basert på valgresul-
tatet i stortingsvalget i 2013.86 Deres simuleringer
viser at det har stor betydning hvor mange kandi-
dater som har stemmetillegg, relativt til hvor
mange som blir valgt fra en liste. De skriver at
«[h]vis partiet lykkes i å forutse mandatfordelin-
gen når nominasjonen avgjøres, kan man i praksis
avskaffe velgernes innflytelse».87 Denne model-
len gir altså fylkespartiene mulighet til å enten
sikre sine kandidater eller åpne for konkurranse
mellom dem, og hvordan en bruker stemmetilleg-
get, har avgjørende betydning for hvem som kan
bli valgt. Samtidig vil ikke partiene alltid klare å

forutse antallet valgte mandater, og personstem-
mene kan bli avgjørende i situasjoner der partiene
får færre eller flere mandater enn forventet.

Bergh og Saglie undersøker hva som skjer om
fylkespartiene gir stemmetillegg til det antallet
kandidater de fikk valgt inn ved det foregående
valget, samt til én færre, én flere og to flere.88 Da
vil det bli endringer på en håndfull mandater med
en sperregrense på åtte prosent og personstem-
metallet fra stortingsvalget. En sperregrense på
åtte prosent er så høy at det har liten betydning
om partiene gir stemmetillegg til færre eller flere
mandater. Dette avspeiler at få kandidater fikk
over åtte prosent personstemmer uten å komme
inn uansett. Når de øker antallet personstemmer
til å speile det antallet som blir gitt ved kommune-
styrevalg, har sperregrensen noe mindre betyd-
ning, og det endres mellom 9 og 16 mandater. Det
lave estimatet gjelder for alternativet som gir
stemmetillegg til flere kandidater. Når partiene
gir stemmetillegg til få kandidater (og dermed lar
det være fri konkurranse om de siste mandatene
blant kandidater uten stemmetillegg), blir det
større endringer enn når partiene lar konkurran-
sen om mandatene foregå blant de øverste kandi-
datene på en liste.89

Simuleringene ble også gjennomført med en
lavere sperregrense på fem prosent og helt uten
sperregrense. Da blir effekten av personvalget
større. Uten sperregrense endres mellom 27 og
31 mandater. Personstemmene får mest betyd-
ning for partiene som får flere eller færre manda-
ter ved valget enn ved foregående valg, fordi det
er det foregående valget som bestemmer hvor
mange kandidater som får stemmetillegg i bereg-
ningen. Arbeiderpartiet gikk tilbake i valget, og
det blir derfor mange endringer blant partiets
mandater siden stemmetillegget blir gitt til flere
kandidater enn det som ble valgt. Tilsvarende
gikk Høyre fram i valget, og det er mange manda-
ter som endres når det gis stemmetillegg til færre
mandater enn det som ble valgt. Dette minner om
diskusjonen om effekten av sperregrense over.
Uten sperregrense er det flere kandidater langt
ned på listen som har mulighet til å konkurrere ut
kandidaten som tar sistemandatet. Med en sperre-
grense på fem prosent blir effekten av personvalg
et sted mellom effekten av en åtte prosent sperre-
grense og ingen sperregrense. En slik ordning vil

85 Hvis en innfører en sperregrense på åtte prosent, kan dette
i prinsippet gjøre det lettere for en kandidat uten stemmetil-
legg å komme foran en kandidat med stemmetillegg. For å
gjøre det er det nødvendig å oppnå minst 25 prosent av
stemmene, og dermed har sperregrensen liten betydning
for kandidaten uten stemmetillegg. For kandidaten med
stemmetillegg vil personstemmer som ikke til sammen blir
åtte prosent av stemmene, ikke ha betydning. Dermed vil
en kandidat uten stemmetillegg med 26 prosent person-
stemmer komme foran en kandidat med stemmetillegg
som har 7 prosent personstemmer, men som altså ikke
kommer over sperregrensen. Uten en sperregrense ville
kandidatene uten stemmetillegg måttet ha 33 prosent per-
sonstemmer for å komme foran. På den ene siden leder
sperregrensen på denne måten til at kandidatene som får
stemmetillegg, blir svekket. På den andre siden er jo argu-
mentet for sperregrensen at det skal kreves en viss opp-
slutning før denne oppslutningen får betydning, noe som
også gjelder for kandidatene med stemmetillegg. Til sju-
ende og sist er det lite sannsynlig at dette får betydning.
For det første vil kandidater med stemmetillegg ofte
komme over sperregrensen, og for det andre er det få kan-
didater uten stemmetillegg som klarer å oppnå stor nok
oppslutning til å komme foran noen som har fått stemmetil-
legg. 

86 Bergh og Saglie, «Personvalg ved stortingsvalg».
87 Bergh og Saglie, «Personvalg ved stortingsvalg», s. 17–18.

88 Bergh og Saglie, «Personvalg ved stortingsvalg».
89 Dette kan avspeile at noen av fylkespartiene gir populære

politikere «hedersplass» nederst på listen, og at disse får
nok personstemmer til å bli valgt. Dette er en praksis som
sannsynligvis vil endres med en innføring av økt person-
valg. 



160 NOU 2020: 6
Kapittel 7 Frie og hemmelige valg

dermed gi en endring på mellom 13 og 27 manda-
ter.

Sentrale spørsmål

Kommunestyrevalgmodellen åpner for ulike til-
pasninger. En kan se for seg både en regulering
av antallet kandidater som får stemmetillegg, slik
tilfellet er ved kommunestyrevalg, og forskjellige
typer sperregrense. Som Bergh og Saglie skriver,
gir denne ordningen uten endringer stor makt til
fylkespartiene.90 Så lenge de klarer å forutse
antallet mandater partiet får valgt inn, kan de
bestemme hvem dette blir, med stemmetillegget.
Ordningen gir dermed stor fleksibilitet og kan
lede til at noen partier åpner opp for personvalg,
mens andre holder igjen. En kan dermed si at ord-
ningen på overordnet nivå minner om den danske
ved at partiene får mulighet til å bestemme hvor-
vidt det skal være personvalg eller ikke. Dette gir
ordningen en fleksibilitet som gjør den mer
robust i møte med negative konsekvenser: Skulle
ordningen vise seg å ha negative eller positive
konsekvenser, kan de enkelte partiene endre inn-
slaget av personvalg for listen ved neste valg gjen-
nom å gi færre eller flere kandidater stemmetil-
legg.

Det er også mulig å se for seg å redusere parti-
enes makt over personvalget. I dagens kommune-
styrevalgordning er det bestemt et maksimumsan-
tall kandidater med stemmetillegg basert på kom-
munestyrets størrelse. Dette har hovedsakelig
konsekvenser for store partier som får inn flere
representanter enn dem de har mulighet til å gi
stemmetillegg til. For disse partiene blir da de
siste mandatene bestemt av personstemmer
alene. Tilsvarende kunne en hatt et minimumsan-
tall med stemmetillegg. Da ville partiene som får
ett mandat, blitt tvunget til å la personstemmer
bestemme hvem som skulle representere dem,
for eksempel i valget mellom to toppkandidater.
Som det framgår her, vil altså et minimumsantall
eller maksimumsantall ha ulik betydning for par-
tier av ulik størrelse.

En sperregrense reduserer partienes valgmu-
ligheter samtidig som den øker betydningen av
partiets lister. Fleksibiliteten modellen gir til fyl-
kespartiene, blir drastisk redusert med en sperre-
grense på åtte prosent, og dette bryter i tillegg
med slik ordningen er for kommunestyrevalg. En
slik sperregrense vil gjøre det vanskelig for kandi-
dater som står lenger ned på listene, å lykkes med
å få nok personstemmer selv om partiene ønsker

å åpne konkurransen om mandatene til denne
gruppen kandidater. De øverste kandidatene på
listene vil ofte komme over sperregrensen. Der-
med vil en sperregrense ha mindre betydning for
disse kandidatene enn for dem som står lenger
ned på listene. En sperregrense har dermed liten
betydning for partiene som får valgt få kandidater
fra et valgdistrikt.

7.8.3 Rangering

Den andre modellen som Stortinget ønsket utre-
det, var en modell der hver av kandidatene får et
stemmetillegg basert på hvor de er plassert på
listene. Ordningen ble foreslått i innstillingen av
Sosialistisk Venstreparti og er tidligere omtalt av
Aanund Hylland, jf. vedlegg 8 til NOU 2001: 3. Vel-
gerne vil også med denne ordningen kunne gi
personstemmer til kandidatene. I tillegg vil en par-
tistemme gi et stemmetillegg til kandidatene
bestemt av hvor kandidaten står på listen. En
modell med tre prosent forskjell i stemmetillegg
(slik som det ble beskrevet i forslaget) betyr at
hver stemme til et parti gir førstekandidaten et
stemmetillegg tilsvarende 1 personstemme,
andrekandidaten et tillegg tilsvarende 0,97 per-
sonstemmer, tredjekandidaten 0,94 personstem-
mer, osv.91 Uten personstemmer vil valget da
følge rangeringen som er gitt av partiet. For å
flytte en kandidat én plass er det nødvendig å
oppnå personstemmer fra tre prosent av partiets
velgere, og for å flytte en kandidat to plasser er
det nødvendig med personstemmer fra
seks prosent av velgerne.

Denne ordningen gjør at stemmene til dem
som ikke endrer på listen, støtter den rekkefølgen
som allerede er foreslått, mens det fortsatt er
mulig å oppnå endringer i rekkefølgen. Endringer
vil med en slik modell primært være lokale, det vil
si mellom personer som står nær hverandre på
listene, siden antallet stemmer som er nødvendig,
øker for hver plass en kandidat skal bevege seg.
Samtidig er det mulig å flytte en kandidat lenger
med et større antall personstemmer.

Bergh og Saglie har simulert konsekvensene
av denne valgordningen basert på valgresultatet i
stortingsvalget i 2013.92 Med et stemmetillegg på
tre prosent per plass har ordningen betydning for
fire mandater med stemmetallet fra 2013 eller ti

90 Bergh og Saglie, «Personvalg ved stortingsvalg».

91 I det originale forslaget begynte fordelingen motsatt vei.
Sistekandidaten fikk 100 personstemmer, nest siste 103,
osv. Her følges metoden Bergh og Saglie bruker, som gir
identisk resultat. 

92 Bergh og Saglie, «Personvalg ved stortingsvalg», s. 17–18.
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mandater om en antar at antallet personstemmer
er som ved kommunestyrevalg.93 Endringene
kommer her primært hos de store partiene. Dette
kan tenkes å avspeile at det er sjeldnere det er så
stor forskjell i velgernes personstemmer til topp-
kandidatene som tre prosent av stemmene til par-
tiet. For de store partiene kan det derimot være
tilfeller av så stor differanse mellom kandidater
lenger ned på listene. Med tre prosents forskjell
vil denne ordningen altså sikre partienes toppkan-
didater, men kanskje ikke kandidater lenger ned
på listene.

Bergh og Saglie simulerer denne ordningen
også med én prosents forskjell mellom kandida-
tene. Dette øker antallet mandater som endres til
12 ved antallet personstemmer som ved stortings-
valget og 23 ved antallet fra kommunestyrevalget.
Dette ligger altså på nivå med endringene som
ville skjedd om en hadde innført fylkestingsvalg-
ordningen slik NOU 2001: 3 foreslo. Ved å redusere
forskjellen til én prosent endres også et par av de
mindre partienes mandater i tillegg til flere av de
store partienes mandater.

Denne modellen gir mindre fleksibilitet og
valgmuligheter til partiene enn kommunestyrevalg-
ordningen. Den ser også ut til å sikre partienes
kandidater i stor grad, i hvert fall med tre prosents
forskjell mellom kandidatene. Om en velger en
slik ordning, må en dermed ta stilling til om stem-
metillegget bør ligge på tre prosent, eller om det
er for høyt.

Det er også et spørsmål om rangeringen skal
fortsette gjennom hele listen, eller om det er mer
hensiktsmessig at dette skal gjelde et visst antall
øverst på listene. Om ordningen følges gjennom
hele listen, vil forskjellen i stemmetillegg bli svært
stor mellom topp og bunn. Med flere enn 17 kan-
didater på listen vil også ordningen være mer
begrensende enn dagens ordning. For å gå forbi
førstekandidaten trenger den 18. kandidaten mer
enn halvparten av alle stemmene som person-
stemmer, noe som er mer enn ved dagens ord-
ning. Det er dermed mulig at det burde være et
makstall på antallet kandidater som får stemmetil-
legg, for eksempel utformet slik at ingen må ha
mer enn halvparten av stemmene for å nå første-
plassen. Dette taket kan noe vilkårlig settes på de
første 15 kandidatene (som betyr at den 15. kandi-
daten trenger 42 prosent personstemmer) eller de
første 10 kandidatene (som betyr at den

10. kandidaten trenger 27 prosent personstem-
mer).

7.9 Utvalgets vurdering

Utvalget har tatt stilling til personvalgordningen
ved stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommune-
styrevalg. Partiene spiller en grunnleggende rolle
i det norske demokratiet. Det er partiene som fin-
ner og nominerer kandidater til folkevalgte verv.
Utvalget understreker at dette gir partiene stor
innflytelse over valget av kandidater, og at det er
en rolle partiene vil beholde selv med en utvidelse
av personvalget. Utvalget mener det bør være
mest mulig samsvar mellom de ulike ordningene
som brukes ved de ulike valgene, og at dagens
kommunestyrevalgordning bør være utgangs-
punktet for personvalgordningene.

Om det innføres en personvalgordning ved
stortingsvalg, mener utvalget at finansieringen av
personlig valgkamp for enkeltkandidater må regu-
leres. Utvalget mener at dette er en problemstil-
ling som departementet må se nærmere på med
utgangspunkt i internasjonale standarder.

7.9.1 Stortingsvalg

Utvalget mener at dagens stortingsvalgordning
der velgerne kan endre rekkefølgen på kandida-
tene, men der det i realiteten er lukkede lister, er
problematisk fordi velgerne kan bli forledet til å
tro at de påvirker kandidatvalget. Utvalget mener
derfor at enten bør det være helt lukkede lister,
eller så må personvalget utvides slik at det er en
faktisk mulighet for å påvirke hvem som blir valgt
til Stortinget. Når det gjelder hvilken av de to løs-
ningene en ønsker, er utvalget delt i to.

Flertallet i utvalget (alle unntatt Storberget)
mener at personvalget bør utvides ved stortings-
valg, og at det bør innføres en ordning med svakt
personvalg. Disse medlemmene mener at det er
en positiv utvidelse av demokratiet å gi velgerne
mulighet til å påvirke hvem som skal være deres
representanter på Stortinget. Flertallet i utvalget
ser ikke økt personfokus som et stort problem og
tror ikke at et begrenset innslag av personvalg
kommer til å ha betydning for partienes rolle. Par-
tienes rolle i å rekruttere, utvikle og nominere
kandidater er svært viktig for demokratiet. En løs-
ning med svakt personvalg ivaretar dette, samti-
dig som velgerne får mulighet til å gi uttrykk for
preferansene sine.

Disse medlemmene mener kommunestyre-
valgmodellen vil være den beste ordningen å inn-

93 Bergh og Saglie gjennomfører også simuleringen med bare
1 personstemme per velger og får da at med like stor andel
av velgerne som gir personstemmer som i kommunestyre-
valg, vil antallet endrede mandater med 3 prosents forskjell
være 6 mandater og 15 mandater med 1 prosents forskjell.
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føre ved stortingsvalg. Kommunestyrevalgordnin-
gen har lang tradisjon i Norge og er godt kjent
blant velgerne. Partiene beholder en stor grad av
kontroll over hvor mye velgerne har å si for per-
sonvalget, samtidig som valgordningen, selv i den
mest restriktive utgaven, gir velgerne større inn-
flytelse enn i dag. Sammenliknet med ordningen
med rangering gir kommunestyrevalgordningen
partiene fleksibilitet til å gi velgerne ulik grad av
innflytelse. Ordningen er også bedre kjent for vel-
gerne og åpner for at partiene kan innrette seg
etter hvordan ordningen fungerer over tid. Disse
medlemmene mener at det ikke bør være noen
begrensning i hvor mange kandidater som kan få
stemmetillegg ved stortings- og fylkestingsvalg.

Når det gjelder sperregrense, mener flertallet i
utvalget (Christensen, Giertsen, Hagen, Hoff,
Holmøyvik, Høgestøl, Nygreen, Røhnebæk, Stokstad,
Strømmen, Tørresdal, Aatlo og Aardal) at det ikke
er nødvendig. Kommunestyrevalgordningen uten
begrensninger på antallet kandidater som har
stemmetillegg, sikrer at partienes rangering av
listene har stor vekt, og en sperregrense reduse-
rer partienes mulighet til å la velgerne bestemme
selv. En sperregrense har også primært konse-
kvenser for store partier og vil sannsynligvis ikke
påvirke de minste partienes lister. Disse medlem-
mene mener at dette gjør sperregrensen til et lite
egnet virkemiddel, og med stemmetillegg vil par-
tienes lister ha stor vekt allerede.

Mindretallet i utvalget (Anundsen, Grimsrud og
Aarnes) mener at stemmetillegget ikke er tilstrek-
kelig til å hindre at svært små grupper får for stor
innflytelse. Partiene skal ivareta mange hensyn
for å sikre nødvendig bredde og representasjon
når de nominerer sine kandidater. Disse medlem-
mer mener at det er viktig at partiene sikres inn-
flytelse over personvalget for å kunne ivareta
dette ansvaret best mulig. Disse medlemmene
mener at det derfor er nødvendig med en sperre-
grense på åtte prosent på personvalget ved stor-
tingsvalg i tillegg til muligheten til å gi stemmetil-
legg.

Ett medlem av utvalget (Holmås) mener at
stemmetillegget ikke er tilstrekkelig for å hindre
at små grupper kan få uforholdsmessig stor innfly-
telse på hvem som blir valgt. Dette medlemmet
mener derfor det bør innføres et krav til at en kan-
didat skal ha fire prosent flere listestemmer ved
stortingsvalg enn kandidater som står over ved-
kommende på listen (dvs. rangeringsmodellen).
En urettferdighet med en ordning med en sperre-
grense på 8 prosent er at dersom sistekandidaten
på listen får 8 prosent av listens stemmer som per-
sonstemmer, mens førstekandidaten på listen får

7,9 prosent, så vil likevel sistekandidaten med 8
prosent av listens stemmer som personstemmer
bli valgt hvis ingen av kandidatene har fått stem-
metillegg. En ordning med et minimumsantall
stemmer mer enn kandidatene som står over, sik-
rer at vedkommende må ha en rimelig mengde
støtte mer enn kandidatene over på listen for å bli
valgt.

Et annet medlem av utvalget (Storberget)
mener at en ordning med lukkede lister og perso-
nutvelgelse foretatt av partiene ivaretar borgernes
demokratiske rettigheter på en god måte. Dette
medlemmet ser partienes nominasjonsprosesser
som viktige demokratiske verksteder på lokalt
nivå. Nominasjonsprosessene kan ta hensyn til
sosial og geografisk representasjon på en måte
som ikke er mulig med personvalg. Det at andelen
innbyggere som er partimedlemmer synker, sees
av dette medlemmet som et argument mot å redu-
sere partienes betydning ytterligere. Å ta fra parti-
ene en av sine sentrale funksjoner vil kunne for-
sterke dagens utvikling mot en reduksjon i partie-
nes betydning. Ved deltakelse i politiske partier vil
en kunne medvirke og påvirke personvalget. Par-
tiene bør også stimuleres til å åpne nominasjons-
prosessene og få flere til å delta i dette arbeidet.
Dette medlemmet er også bekymret over en
økning i personfokus som kan komme som en
konsekvens av utvidet personvalg. Dette
medlemmet mener at dagens teoretiske person-
valg må avskaffes, og vil innføre helt lukkede
lister ved stortingsvalg. Subsidiært støtter dette
medlemmet kommunestyrevalgordningen med
åtte prosent sperregrense.

7.9.2 Fylkestingsvalg

Utvalget mener det fortsatt bør være personvalg
ved fylkestingsvalg og at en ordning liknende
dagens kommunestyrevalgordning bør innføres,
men uten begrensninger på antallet kandidater
som kan få stemmetillegg fra partiene. Ved å inn-
føre kommunestyrevalgordningen ved fylkes-
tingsvalg vil valgordningen forenkles slik at disse
valgene blir mer like. Valget til kommunestyret og
fylkestinget gjennomføres også samtidig, noe som
taler for at disse ordningene bør være likest
mulig. Dette vil gjøre det enklere for velgerne å
forstå valgordningen og kan lede til større opp-
slutning om personvalget. Utvalget mener ikke
det er nødvendig med noen sperregrense på per-
sonvalget ved fylkestingsvalg.

Utvalget har videre vurdert om ordningen
med at velgerne kan gi slengerstemmer til kandi-
dater på andre lister, også bør innføres ved fylkes-
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tingsvalg. Flertallet i utvalget (Christensen,
Grimsrud, Hagen, Holmøyvik, Holmås, Nygreen,
Røhnebæk, Stokstad, Storberget, Tørresdal, Aardal,
Aarnes og Aatlo) ønsker ikke å innføre slengere
ved fylkestingsvalg. Disse medlemmene peker på
at dette vil gjøre valggjennomføringen og opptel-
lingen mye mer komplisert, og at dette er et kom-
pliserende element for velgerne. Velgerne har
også generelt mindre kjennskap til fylkespoliti-
kere, og det er ingen tradisjon for slengere i fyl-
kestingsvalg.

Mindretallet i utvalget (Anundsen, Giertsen,
Hoff, Høgestøl og Strømmen) mener prinsipielt at
velgerne bør kunne gi slengerstemmer også ved
fylkestingsvalg. Dette vil gjøre at fylkestingsvalg
og kommunestyrevalg blir likere for velgeren.
Dette er hensiktsmessig siden valgene avholdes
samtidig. Argumentene for slengere ved kommu-
nestyrevalg, for eksempel at de bidrar til en kon-
sensuskultur, gjelder også ved fylkestingsvalg.

7.9.3 Kommunestyrevalg

Utvalget mener dagens kommunestyrevalgord-
ning fungerer godt og at det ikke bør gjøres
endringer i denne. Når det gjelder stemmetillegg,
mener utvalget at det ikke er nødvendig hverken å
heve stemmetillegget eller å endre antallet kandi-
dater som kan gis stemmetillegg. Dagens ordning
med et begrenset antall kandidater som kan gis
stemmetillegg, balanserer partienes og velgernes
innflytelse på en god måte.

7.9.3.1 Slengerstemmer

Utvalget er delt i synet på slengerstemmer. Utval-
gets flertall (Anundsen, Christensen, Giertsen,
Hagen, Hoff, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Røhne-
bæk, Stokstad, Strømmen, Tørresdal, Aarnes og
Aatlo) mener ordningen med slengerstemmer
bidrar positivt til valgordningen. Ordningen gir
velgerne både mulighet til å støtte flere partier
samtidig og til å velge de beste kandidatene uav-
hengig av partifarge. Ordningen bidrar også til å
støtte opp under konsensuskulturen i norsk poli-
tikk og virker som en motvekt til polarisering og
konflikt ved at velgere kan støtte kandidater på
tvers av de ulike partiene.

Et mindretall på fire (Grimsrud, Holmøyvik,
Storberget og Aardal) ønsker å avskaffe slenger-
ordningen. Ved kommunestyrevalg har velgerne
betydelig innflytelse over hvilke kandidater som
blir valgt, i tillegg til den stemmen de gir listen
som helhet. Slengerordningen gir dessuten vel-
gerne innflytelse over hvilke kandidater som skal

representere andre lister enn den velgeren selv
har stemt på. Hensikten med å gi slengerstemmer
kan dels være å styrke representasjonen av et
bestemt distrikt eller en bestemt befolknings-
gruppe, dels være at valget av kandidater fra den
andre listen kan tjene egen listes interesser. Dette
kan særlig gi større lister innflytelse over hvilke
kandidater som representerer en mindre liste. Det
å gi slengerstemmer reduserer imidlertid antall
listestemmer til eget parti med like mange stem-
mer som en har gitt til de andre listene. Dette kan
få konsekvenser ikke bare for hvilke kandidater
som blir valgt fra den andre listen, men også for
antall mandater som vinnes av egen liste. Det fin-
nes eksempler på at svært få slengerstemmer har
avgjort mandatfordelingen. For det første krever
ordningen et høyt kunnskapsnivå. Mange velgere
er trolig ikke klar over at deres slengerstemmer
svekker egen listes mandatsjanser. Det er også
svært vanskelig å forutse virkningen av den
enkelte velgers slengerstemmer. For det andre
kompliserer ordningen valgoppgjøret, noe som
går imot et generelt ønske om enklere og mer for-
ståelige regler. Disse medlemmene legger for det
tredje vekt på at det vil være en fordel å ha lik valg-
ordning ved alle tre valg. For det fjerde kan det
være demokratisk uheldig at velgere fra et annet
parti kan påvirke både personvalget og mandat-
sjansene til et annet parti. Dette kan dessuten
bidra til politisk polarisering.

7.9.3.2 Strykninger

Utvalget er også delt i spørsmålet om strykninger.
Flertallet i utvalget (Christensen, Grimsrud,
Hagen, Holmås, Nygreen, Stokstad, Storberget,
Strømmen, Tørresdal, Aarnes, Aardal og Aatlo)
ønsker ikke å gjeninnføre strykninger. Disse med-
lemmene mener strykninger gir et uheldig signal
til dem som stiller seg til disposisjon som kandida-
ter. Flertallet viser også til at det er uvanlig inter-
nasjonalt å kunne gi uttrykk for både positive og
negative preferanser. Strykninger kompliserer
også personvalget for velgerne og valgmyndighe-
tene. Å gjeninnføre adgangen til strykninger gjør
det i tillegg enklere å gjennomføre velgeraksjoner
og gir enda større innflytelse til de velgerne som
forstår ordningen, enn det dagens ordning gjør.

Utvalgets mindretall (Anundsen, Giertsen,
Hoff, Høgestøl, Holmøyvik og Røhnebæk) ønsker å
gjeninnføre strykninger. De mener at det er posi-
tivt om velgerne får muligheten til å korrigere
listene om de misliker kandidatene på listene.
Disse medlemmene ønsker å gi velgerne mer inn-
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flytelse og mener derfor at det ikke er nødvendig
å samtidig øke størrelsen på stemmetillegget.

Utvalget har vurdert om hensynet til å ha like
ordninger ved de ulike valgene bør få konsekven-
ser for kommunestyrevalgordningen. Det kunne
betydd å fjerne ordningen med slengerstemmer.
Om personvalgordningen ved stortingsvalg ikke
endres, kunne det også betydd å gjeninnføre

strykninger ved kommunestyrevalg. Etter utval-
gets vurdering er det ikke nødvendig å endre
kommunestyrevalgordningen. Ordningen med
slengerstemmer er mest relevant på lokalt nivå.
Kommunestyrevalg har i større grad enn andre
norske valg preg av å være personvalg. I tillegg
har slengerordningen lang tradisjon og er godt
innarbeidet.
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Kapittel 8  

Folkeavstemninger

8.1 Innledning

Folkeavstemninger er en form for direkte demo-
krati der velgerne får anledning til å delta direkte i
beslutningsprosesser. Folkeavstemninger kan
bidra til å stimulere til politisk aktivitet og debatt
og brukes til å «lodde stemningen» blant innbyg-
gerne. Folkeavstemninger vil dermed forsterke
velgernes direkte påvirkning på politikken.

Folkeavstemninger kan være juridisk bin-
dende, eller de kan være rådgivende, og de kan
holdes nasjonalt eller lokalt. I Norge har vi ikke
bindende folkeavstemninger, hverken nasjonale
eller lokale. I praksis blir rådgivende folkeavstem-
ninger likevel ofte politisk bindende fordi politi-
kerne i forkant av avstemningen gir sterke signa-
ler om at de vil lytte til flertallet.

Spørsmålet om nasjonale og lokale folkeav-
stemninger er ikke nevnt i utvalgets mandat.
Utvalget har likevel – under henvisning til den
generelle anledningen utvalget er gitt til å ta opp
relevante tilgrensende valgspørsmål – funnet det
riktig med en kort drøfting av emnet. Utvalget
viser også til at det forrige valglovutvalget drøftet
spørsmålet.

8.2 Veneziakommisjonens 
retningslinjer

Veneziakommisjonen vedtok i mars 2007 «Code of
Good Practice on Referendums». Dette er gene-
relle retningslinjer for avholdelse av folkeavstem-
ninger og ikke bindende regler. De er ment å sees
i sammenheng med Veneziakommisjonens «Code
of Good Practice in Electoral Matters» fra 2002.1

Retningslinjene viser til at de grunnleggende
prinsippene for gjennomføring av valg også gjel-
der for folkeavstemninger. Dette innebærer at fol-

keavstemninger skal være allmenne, frie og
direkte. Blant de mer spesifikke anbefalingene
står det at det ikke bør fastsettes et minstekrav til
oppmøte ved folkeavstemninger siden det kan
favorisere nei-siden. Folkeavstemninger som
omhandler prinsipielle eller mer generelle forslag
eller spørsmål, bør ikke være bindende. Retnings-
linjene anbefaler videre at «final appeal to a court
must be possible». Det presiseres også i retnings-
linjene at spørsmålene som stilles, må være tyde-
lige og forståelige, slik at velgerne vet klart hva de
svarer på. Spørsmålene må ikke være misvisende
eller antyde et svar, og det må ikke stilles åpne
spørsmål som nødvendiggjør et mer detaljert svar.
Det anbefales derfor at velgerne må ha mulighet
til å svare med et «ja», et «nei» eller kunne
stemme blankt.

8.3 Nasjonale folkeavstemninger

8.3.1 Gjeldende rett

Hverken Grunnloven eller valgloven har bestem-
melser om nasjonale folkeavstemninger. Det har
flere ganger vært utredet å grunnlovfeste retten
til folkeavstemning i viktige saker, blant annet av
Valgordningskommisjonen av 19172 og Valgord-
ningskommisjonen av 1948.3 Også det forrige
valglovutvalget vurderte å lovregulere en rekke
varianter av nasjonale folkeavstemninger. Utvalget
konkluderte imidlertid med at det ikke burde
introduseres obligatoriske nasjonale folkeavstem-
ninger i grunnlovsspørsmål, og med at det heller
ikke burde innføres en ordning med frivillige
nasjonale folkeavstemninger i konkrete lovsaker.
Utvalget drøftet også å grunnlovfeste bindende
nasjonale folkeavstemninger, men konkluderte
ikke i dette spørsmålet.

1 «Code of Good Practice on Referendums» (Venezia: Euro-
pean Commission For Democracy Through Law (Venezia-
kommisjonen), 2007), CDL-AD(2007)008rev-cor-e.

2 Innstilling VII fra den parlamentariske valgordningskom-
misjon, avgitt 27. november 1924.

3 Innstilling III fra den parlamentariske valgordningskommi-
sjon, avgitt 27. november 1952.
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Det ble i 2016 fremmet to grunnlovsforslag om
folkeavstemning.4 Forslagene ble behandlet av
Stortinget i januar 2020 og ble ikke vedtatt.5

Nasjonale folkeavstemninger avholdes sjelden
i Norge. Stortinget har kun seks ganger i løpet av
det forrige århundret vedtatt å holde en nasjonal
folkeavstemning. Dersom en slik folkeavstemning
skal holdes, vedtar Stortinget en egen lov for gjen-
nomføringen. Sist gang det ble avholdt en nasjonal
folkeavstemning, var 28. november 1994, om
Norge skulle bli medlem av EU.6 Valgdeltakelsen
var på 89 prosent, og 52,2 prosent av de frammøtte
stemte nei til norsk medlemskap.

8.3.2 Nordisk rett

Av de nordiske landene er det kun Danmark som
har regulert nasjonale folkeavstemninger i loven.
Ifølge den danske grunnloven er det fem situasjo-
ner der det kan eller skal holdes en bindende fol-
keavstemning:
– dersom en ønsker å endre grunnloven (Grund-

loven § 88)
– dersom en ønsker å endre stemmerettsalderen

(Grundloven § 29 andre ledd)
– dersom Danmark skal gi fra seg suverenitet

(uavhengighet) (Grundloven § 20 andre ledd)
– dersom Danmark skal inngå visse internasjo-

nale traktater – for eksempel som da Danmark
ble medlem av EU (Grundloven § 20 andre
ledd)

– dersom minst 1/3 av Folketingets medlemmer
(det vil si 60 medlemmer) ønsker at befolknin-
gen skal stemme over et vedtatt lovforslag
(Grundloven § 42 første ledd)7

8.3.3 Utvalgets vurdering

Utvalget har vurdert om det er behov for en egen
bestemmelse om hvordan rådgivende nasjonale
folkeavstemninger skal gjennomføres. En slik
bestemmelse vil kunne tydeliggjøre at prinsippene
for gjennomføring av valg også skal gjelde ved
gjennomføring av nasjonale folkeavstemninger.

Flertallet i utvalget (Christensen, Giertsen,
Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Høgestøl, Røh-
nebæk, Stokstad, Storberget, Tørresdal, Aarnes,
Aardal og Aatlo) peker på at det sjelden avholdes
nasjonale folkeavstemninger i Norge, og at praksi-
sen med å lage egne lover for de tilfellene det
skjer, har fungert godt. Flertallet mener at siden
det uansett vil være behov for å fastsette nærmere
bestemmelser i en egen lov, er det ikke hensikts-
messig å lage en generell prinsippbestemmelse
om gjennomføring av nasjonale folkeavstemnin-
ger.

Mindretallet i utvalget (Anundsen, Holmås,
Nygreen og Strømmen) mener nasjonale folkeav-
stemninger er en naturlig del av et velfungerende
folkestyre. At nasjonale politikere kan be om
befolkningens råd, eller beslutning, i konkrete
saker, styrker folkestyret og viser at det er en
grunnleggende tillit mellom folk og folkevalgte.

At det ikke foreligger et rammeverk for gjen-
nomføring av nasjonale folkeavstemninger, medfø-
rer at det må vedtas særlov av Stortinget også om
prinsippene for gjennomføring av en folkeavstem-
ning for at de folkevalgte skal få anledning til å
lytte til folket. Slik kan Stortinget vedta ulike prin-
sipper for gjennomføringen av folkeavstemningen
avhengig av hva det til enhver tid sittende Storting
mener er hensiktsmessig. Det gir liten forutsig-
barhet for det folket som skal høres.

At det uansett må vedtas en særlov for gjen-
nomføring av folkeavstemning, medfører også at
terskelen for å avholde folkeavstemning blir svært
høy. Disse medlemmene mener det bør utferdiges
en egen bestemmelse om nasjonale folkeavstem-
ninger i valgloven slik at det tydeliggjøres at prin-
sippene for gjennomføring av valg også skal gjelde
ved gjennomføring av nasjonale folkeavstemnin-
ger. I tillegg mener disse medlemmene at det bør
utferdiges en egen lov om gjennomføringen av
nasjonale og lokale folkeavstemninger, slik at
dette virkemidlet kan benyttes som en del av den
politiske styringen av Norge, og for at terskelen
for å innhente befolkningens råd eller beslutning
reduseres vesentlig.

8.4 Lokale folkeavstemninger

8.4.1 Gjeldende rett

I motsetning til nasjonale folkeavstemninger er
det lang tradisjon for å holde rådgivende lokale
folkeavstemninger i norske kommuner. Likevel
ble en uttrykkelig hjemmel for å holde lokale fol-
keavstemninger først tatt inn i kommuneloven i
2009.

4 Dokument 12:14 (2015–2016). Forslaget går ut på at en
tredjedel av Stortingets representanter skal kunne kreve at
visse vedtak i Stortinget blir lagt ut til en folkeavstemning.
Dokument 12:43 (2015–2016). Dette forslaget går ut på at
minst 100 000 statsborgere kan kreve at lov- og traktatved-
tak skal avgjøres gjennom folkeavstemning.

5 Se Innst. 121 S (2019–2020).  
6 Lov 24. juni 1994 nr. 42 om folkeavstemning over spørsmå-

let om Norge bør bli medlem av Den europeiske union.
7 Se «Folkeafstemninger», Folketinget, åpnet 30. oktober

2019, https://www.ft.dk/da/Folkestyret/Valg%20og%20afs-
temninger/Folkeafstemninger.
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I juni 2018 ble ny kommunelov vedtatt i Stor-
tinget.8 I § 12-2 står det at «[k]ommunestyret eller
fylkestinget kan selv bestemme at det skal holdes
rådgivende folkeavstemninger om forslag som
gjelder henholdsvis kommunens eller fylkeskom-
munens virksomhet».9

Kommuneloven legger ingen begrensninger
på kommunenes og fylkeskommunenes adgang til
å gjennomføre lokale folkeavstemninger, utover at
forslaget må knytte seg til den enkelte kommu-
nens eller fylkeskommunens virksomhet. Kom-
munestyret og fylkestinget må selv fastsette regel-
verket for en folkeavstemning. Kommunelovutval-
get presiserte at det kan være naturlig å ta
utgangspunkt i valglovens regler ved gjennomfø-
ringen av folkeavstemninger.10 Kommunene og
fylkeskommunene er dessuten forpliktet til å følge
alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, som
at forvaltningen ikke skal drive med urimelig for-
skjellsbehandling.

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-5
sjuende ledd inneholder en særregel om folkeav-
stemning ved spørsmål om skifte av hovedmål-
form i grunnskolen.

8.4.2 Tidligere utredninger

NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte

Forrige valglovutvalg vurderte om det var behov
for å lovregulere lokale folkeavstemninger. Utval-
get foreslo å lovfeste at kommunestyrene og fyl-
kestingene kunne avholde både rådgivende og
bindende folkeavstemninger i saker som hørte
inn under kommunens eller fylkeskommunens
kompetanseområde, så framt visse betingelser var
oppfylt. Ved bindende folkeavstemninger skulle
det blant annet være et krav om minst 50 prosent
valgdeltakelse for at resultatet skulle legges til
grunn. Utvalget mente videre det burde tas inn en
lovbestemmelse i valgloven om forberedelse og
gjennomføring av lokale folkeavstemninger, med
følgende formulering:

1. Bestemmelsene i denne loven om forbere-
delse og gjennomføring av kommunestyre-
valg og fylkestingsvalg gjelder tilsvarende
så langt de passer.

2. Kommunestyret/fylkestinget kan gi nær-
mere bestemmelser om gjennomføringen
av folkeavstemningen.

Departementet uttalte i proposisjonen at

[f]or kommunene og fylkeskommunene vil det
etter departementets syn kunne virke hem-
mende på bruken av rådgivende folkeavstem-
ninger dersom det fastsette bindende regler for
gjennomføringen. Departementet kan ikke se
noe reelt behov for statlige regler om lokale fol-
keavstemninger, og fremmer derfor ikke noe
forslag om dette.11

NOU 2016: 4 Ny kommunelov

Kommunelovutvalget behandlet også spørsmålet
om å innføre bindende lokale folkeavstemninger
og å åpne for at innbyggerne kan initiere rådgi-
vende folkeavstemninger. Begge forslagene ble
imidlertid avvist av utvalget. Utvalget avviste også
å innføre nærmere regler for gjennomføringen av
lokale folkeavstemninger. Utvalget trakk fram at
blant annet hensynet til lokalt selvstyre og handle-
frihet talte mot å innføre flere regler om gjennom-
føringen av lokale folkeavstemninger. Utvalget
presiserte likevel at «[d]et bør imidlertid fremgå
av selve lovbestemmelsen at virkeområdet for
bestemmelsen er begrenset til kommunens virk-
somhet, jf. tilsvarende begrensning i bestemmel-
sen om innbyggerforslag».

Departementet sluttet seg til forslaget fra kom-
munelovutvalget om å begrense virkeområdet for
bestemmelsen til kommunens virksomhet. Dette
var tidligere kun nevnt i forarbeidene til loven.12

Departementet var derimot ikke enig i Oslo kom-
munes høringssvar om at det burde innføres en
egen hjemmel i loven som ga adgang til å fastsette
forskrift om valgteknisk gjennomføring av folkeav-
stemninger. Departementet anså at en forskrift
ikke var en hensiktsmessig måte å regulere lokale
folkeavstemninger på, men presiserte at dette
ikke var til hinder for at det på et senere tidspunkt
ble utarbeidet retningslinjer for valgteknisk gjen-
nomføring av folkeavstemninger. Dette ble
begrunnet slik: «Retningslinjer er ikke like bin-
dende som en forskrift, og vil kunne være en mer
egnet måte å legge til rette for gode gjennomførin-
ger av lokale folkeavstemninger».13

8 Lovvedtak 81 (2017–2018), lov 22. juni 2018 nr. 83.
9 Ordlyden i den nye kommuneloven er den samme som i

den gamle kommuneloven § 39 b, med tillegg av den
avgrensningen som ligger i «om forslag som gjelder hen-
holdsvis kommunens eller fylkeskommunens virksomhet».

10 NOU 2016: 4 Ny kommunelov s. 74.

11 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) Om lov om valg til Stortinget, fyl-
kesting og kommunestyrer (valgloven).

12 Prop. 45 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommu-
ner (kommuneloven).
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8.4.3 Nordisk rett14

Sverige har en egen lov om kommunale folkeav-
stemninger, Lag (1994:692) om kommunala folk-
omröstningar, som gjelder gjennomføring av
lokale folkeavstemninger. Den sentrale valgmyn-
digheten har også lagd en egen veileder (manual)
om gjennomføring av lokale folkeavstemninger
når disse holdes mellom ordinære valg. Dersom
folkeavstemningene holdes samtidig med riks-
dags- eller lokalvalg (noe som er vanlig), vil flere
praktiske spørsmål allerede være avklart.

Finland har også en egen lov om gjennomfø-
ring av lokale folkeavstemninger, Lag (656/90)
om förfarandet vid rådgivande kommunala folk-
omröstningar, med relativt detaljerte bestemmel-
ser. § 18 i loven viser til at relevante bestemmelser
i valgloven skal følges ved kommunale folkeav-
stemninger. Til forskjell fra i Norge er det i Fin-
land ikke lov å holde lokale folkeavstemninger i
forbindelse med kommunestyrevalg, nasjonale
valg eller nasjonale folkeavstemninger (§ 2).

Både Sverige og Finland har regler som gir vel-
gerne mulighet til å fremme krav om lokale folke-
avstemninger, det vil si innbyggerinitierte lokale
folkeavstemninger. Det er imidlertid flere restrik-
sjoner og krav rundt slike innbyggerinitiativ.

I Danmark ble det i 2018 innført egne bestem-
melser i kommunestyrelsesloven om bindende
lokale folkeavstemninger. Kommunestyrer kan
vedta at det skal avholdes slike folkeavstemninger
om vedtak kommunestyret har gjort i en sak.15

Avstemningene skal da holdes fra to måneder til
seks måneder etter de er vedtatt, og et vedtak truf-
fet etter folkeavstemning kan ikke omgjøres i
valgperioden.16 Tematisk er folkeavstemningene
begrenset til områder kommunestyret har myn-
dighet over, og det er ikke åpning for å gjennom-
føre folkeavstemninger på regionalt nivå.

8.4.4 Utvikling i Norge

Blant de nordiske landene er det Norge som har
lengst tradisjoner med lokale folkeavstemninger.
Det er særlig fire kategorier av temaer som har
vært gjenstand for lokale folkeavstemninger i
Norge: territorielle avstemninger (for eksempel
kommunesammenslåinger), skolekrets, alkohol

og målform. Mellom 1970 og 1979 var det rekord-
mange folkeavstemninger om målform (117 styk-
ker), mens det på 1980-tallet var svært mange fol-
keavstemninger om alkohol (114 stykker). I den
senere tid har det nesten ikke vært avstemninger
om disse emnene.17

Det har tidligere vært diskusjoner om hvilke
stemmerettsregler som skal brukes ved folkeav-
stemninger. Selv om kommuneloven ikke sier noe
om hvilket manntall som skal benyttes ved en fol-
keavstemning, har det blitt trukket fram at forar-
beidene til loven må forstås slik at de samme skal
ha stemmerett ved lokale folkeavstemninger som
ved lokalvalg.18

Folkeavstemninger som handler om kommu-
negrenser, territorielle folkeavstemninger, har fått
et oppsving de seneste årene, spesielt i forbindelse
med kommunereformen. 2016 var et rekordår for
lokale folkeavstemninger, da 202 kommuner holdt
lokal folkeavstemning om kommunesammenslå-
ing.

I forbindelse med de mange folkeavstemnin-
gene om kommunesammenslåing i perioden
2015–2017 gjennomførte Institutt for samfunns-
forskning (ISF), på oppdrag fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, et prosjekt som
kartla og diskuterte ulike sider ved de lokale fol-
keavstemningene. Prosjektet viste at kommu-
nene langt på vei fulgte valgloven i gjennomførin-
gen. På regjeringens nettside hadde det blitt lagt
ut informasjon om gjennomføringen av folkeav-
stemninger, med en konkret anbefaling om å ta
utgangspunkt i valglovens bestemmelser. I en
spørreundersøkelse rettet mot kommunene som
hadde gjennomført en folkeavstemning, rappor-
terte de fleste at de var opptatt av å følge prinsip-
pene i valgloven. Det oppstod imidlertid en del
avvik rundt forhold som ikke er dekket av valglo-
ven. Forskerne mente blant annet at stemmesed-
lene og svaralternativene i flere kommuner var
kritikkverdig utformet. I noen tilfeller var det van-
skelig for velgerne å forstå hva de ulike svaralter-
nativene innebar, eller å forstå hva konsekvensene
av stemmen var. Blant svakhetene som ble fram-

13 Prop. 45 L (2017–2018).
14 Dette er basert på Jo Saglie og Signe Bock Segaard,

«Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing:
Praksis og prinsipper», Rapport 2017:08 (Oslo: Institutt for
samfunnsforskning, 2017).

15 Kommunestyrelsesloven § 9b stk. 1. 
16 Kommunestyrelsesloven § 9b stk. 5 2. pkt.

17 Tor Bjørklund, «Lokale folkeavstemninger: lovregulerin-
ger, tema og frekvens», i Lokale folkeavstemninger om kom-
munesammenslåing: Praksis og prinsipper, red. Jo Saglie og
Signe Bock Segaard, Rapport 2017:08 (Oslo: Institutt for
samfunnsforskning, 2017), s. 33.

18 I 2013 gjennomførte Oslo kommune en folkeavstemning
om å arrangere OL. Folkeavstemningen ble gjennomført
med lokalvalgmanntallet, slik at også personer uten stats-
borgerskap fikk delta. Det var diskusjon i forkant av
avstemningen om hvilket manntall som skulle brukes, jf.
VG-oppslag 10. mars 2013: «Mener OL-avstemning er
regelbrudd».
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hevet, var manglende mulighet til å stemme nei,
alternativer som var uklart formulert, og betin-
gede alternativer (som var avhengige av hendel-
ser utenfor kommunens og velgernes kontroll).19

Et sentralt spørsmål som ble stilt i rapporten,
var om det er behov for mer nasjonal veiledning
og bedre hjelp til praktisk gjennomføring av lokale
folkeavstemninger. Rapporten konkluderte med
at en nasjonal veileder og et administrativt system
for praktisk gjennomføring av lokale folkeavstem-
ninger ville kunne imøtekomme et kommunalt
behov.

8.4.5 Utvalgets vurdering

Utvalget har vurdert om det bør innføres regler
om bindende lokale folkeavstemninger. Flertallet i
utvalget (Christensen, Giertsen, Grimsrud, Hagen,
Hoff, Holmøyvik, Høgestøl, Røhnebæk, Stokstad,
Storberget, Strømmen, Tørresdal, Aarnes, Aardal
og Aatlo) har konkludert med at det ikke er
ønskelig. Flertallet viser til NOU 2016: 4 og kom-
muneutvalgets vurdering av samme spørsmål:

I det norske styringssystemet utøver innbyg-
gerne sin innflytelse gjennom å velge represen-
tanter til kommunestyret. Å overføre vedtaks-
kompetanse direkte til innbyggerne vil ikke
være i tråd med det representative styringssys-
temet kommuneloven bygger på, jf. kommune-
loven § 6.

Flertallet har videre vurdert om det bør fastsettes
nærmere regler om hvordan lokale folkeavstem-
ninger skal gjennomføres. Flertallet mener at det
er viktig å sikre at folkeavstemninger følger noen
grunnleggende prinsipper, som at de skal være
hemmelige, frie og allmenne. Samtidig mener fler-
tallet at kommunene og fylkeskommunene bør ha
stor frihet til å avgjøre hvordan de ønsker å legge
til rette for folkeavstemninger, for eksempel å
åpne for at personer som ikke har stemmerett,
kan få delta i folkeavstemninger. Å ta fra velgere
som har stemmerett ved valg, muligheten til å
stemme ved folkeavstemninger vil imidlertid i
utgangspunktet bryte med prinsippet om allmenn
stemmerett.

Flertallet mener dessuten at det vil være van-
skelig å lovregulere hvordan folkeavstemninger
skal gjennomføres, uten å lage en egen lov om fol-
keavstemninger. En aktuell regulering er å fast-
sette at de overordnede prinsippene for gjennom-

føring av valg som følger av valgloven, også skal
gjelde ved gjennomføring av folkeavstemninger.
En annen regulering kan være å fastsette at valg-
loven skal gjelde så langt den passer ved gjennom-
føring av folkeavstemninger. Flertallet mener
imidlertid at det i praksis vil være vanskelig for
kommunene og fylkeskommunene å forholde seg
til et slikt regelverk, da en slik reguleringsmåte vil
medføre at det oppstår mange tolkningsspørsmål.

Etter flertallets vurdering vil den mest hen-
siktsmessige måten å sikre at folkeavstemninger
blir gjennomført i tråd med prinsippene for gjen-
nomføring av valg, være å utarbeide en veileder
om hvordan folkeavstemninger bør gjennomføres.

Flertallet har videre registrert at det ved gjen-
nomføringen av lokale folkeavstemninger har vist
seg vanskelig for noen kommuner å utforme sva-
ralternativer som oppfyller internasjonale prinsip-
per om folkeavstemninger. Evalueringen av de
mange kommunesammenslåingene i perioden
rundt 2016 viste at det var ujevn praksis rundt
dette, og at det i noen tilfeller var svaralternativer
som var misvisende og uklare og i strid med god
internasjonal praksis. Utvalget mener på denne
bakgrunn det er behov for å klargjøre nærmere
hvordan svaralternativene på stemmeseddelen
skal utformes. Selv om det må være opp til kom-
munene og fylkeskommunene selv å bestemme
hvilke spørsmål de ønsker å stille i en folkeav-
stemning, mener utvalget det er behov for å klar-
gjøre bruken av svaralternativer, inkludert viktig-
heten av «nøytrale» spørsmålsformuleringer.
Dette kan gjøres i en veileder.

Mindretallet i utvalget (Anundsen, Holmås og
Nygreen) mener direkte demokrati gjennom bruk
av folkeavstemninger som overlater en beslutning
til folket eller innhenter folkets råd i forkant av at
et folkevalgt organ fatter beslutning, er en viktig
del av folkestyret.

Disse medlemmene mener derfor det er nød-
vendig å tilrettelegge bedre for at folkevalgte
organer kan benytte folkeavstemning som virke-
middel. Disse medlemmene mener det bør utfer-
diges en egen bestemmelse om folkeavstemnin-
ger i kommuner og fylker i valgloven, slik at det
tydeliggjøres at prinsippene for gjennomføring av
valg også skal gjelde ved gjennomføring av slike
folkeavstemninger. I tillegg mener disse medlem-
mene at det bør utferdiges en egen lov om gjen-
nomføringen av nasjonale og lokale folkeavstem-
ninger, slik at dette virkemidlet kan benyttes som
en del av den politiske styringen av Norge, og for
at terskelen for å innhente befolkningens råd eller
beslutning reduseres vesentlig.19 Se Saglie og Segaard, «Lokale folkeavstemninger om kom-

munesammenslåing».
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Kapittel 9  

Stemmerett

9.1 Stemmerett for 16-åringer

9.1.1 Gjeldende rett

Stemmerettsalderen ved stortingsvalg er regulert
i Grunnloven, mens valgloven har bestemmelser
om stemmerettsalder både ved stortingsvalg og
kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Det følger av Grunnloven § 50 at «[s]temme-
berettigede ved stortingsvalg er de norske bor-
gere, menn eller kvinner, som senest i det år valg-
tinget holdes, har fylt 18 år».

Etter valgloven §§ 2-1 og 2-2 har en person
som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
stemmerett ved henholdsvis stortingsvalg og
kommunestyre- og fylkestingsvalg.

9.1.2 Andre lands rett

På verdensbasis er den vanligste aldersgrensen
for å stemme 18 år.1 En stemmerettsalder på 16 år
er foreløpig ikke utbredt hverken i Europa eller i
resten av verden, men enkelte land har innført
det, og flere land, deriblant våre skandinaviske
naboer, diskuterer spørsmålet.

I Europa er Østerrike og Malta de eneste lan-
dene som har gitt stemmerett til 16-åringer både
ved lokale og nasjonale valg. Østerrike innførte
stemmerett for 16-åringer i 2007, mens Malta inn-
førte det ved lokalvalg i 2013 og ved nasjonale valg
i 2018.

I Tyskland kan 16-åringer stemme ved
lokalvalg i flere delstater, og i Estland ble det fra
2017 mulig for 16-åringer å stemme ved lokale
valg. Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Serbia og
Montenegro gir stemmerett til 16-åringer som er i
arbeid. I Ungarn kan 16-åringer som er gift,
stemme ved valg.

Ved folkeavstemningen i Skottland i 2015, om
løsrivelse fra Storbritannia, fikk 16- og 17-åringer
lov til å stemme.

Utenfor Europa er det flere eksempler på land
som har innført 16-års stemmerettsalder, som Bra-
sil, Nicaragua, Argentina og Filippinene.2 Spørs-
målet er også blitt diskutert i nyere tid i Canada
og USA.3

9.1.3 Europarådets anbefalinger

Europarådets parlamentarikerforsamling vedtok i
2011 resolusjonen «Expansion of democracy by
lowering the voting age to 16» med 19 mot 7 stem-
mer.4 Forsamlingen oppfordret medlemslandene
til å se på muligheten for å innføre stemmerett for
16-åringer ved alle typer valg. I 2015 kom en ny
resolusjon, «Voting at 16– Consequences on youth
participation at local and regional level», hvor par-
lamentarikerforsamlingen oppfordret medlems-
landene til å fremme spørsmålet om nedsatt stem-
merettsalder til 16 år først og fremst ved lokale og
regionale valg: «[…] inviting Council of Europe
member states to further harmonise the age for
the right to vote, more specifically, to use local and
regional elections as a ‘starting point’ and ‘test
case’ for the lowering of the voting age to 16.»5

1 For en nærmere oversikt over stemmerettsalder fordelt på
land ved nasjonale valg, se «Comparative Data», ACE Ele-
ctoral Knowledge Network, åpnet 10. oktober 2019, http://
aceproject.org/epic-en/.

2 «Field Listing: Suffrage», The World Factbook (Central
Intelligence Agency), åpnet 5. november 2019, https://
www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/311.html.

3 Se f.eks. Kathleen Harris, «Elections Chief Says Lowering
Voting Age to 16 Is an Idea ‘Worth Considering’», CBC, 19.
mars 2019, https://www.cbc.ca/news/politics/chief-electo-
ral-officer-voting-age-16-1.4579051 og Alex Seitz-Wald,
«The Nation’s Capital May Let 16-Year-Olds Vote for Presi-
dent. Is That a Good Idea?», NBC News, 17. april 2018,
https://www.nbcnews.com/politics/elections/washington-
d-c-may-let-16-year-olds-vote-president-n866481.

4 «Expansion of democracy by lowering the voting age to
16», Resolusjon 1826 (2011) (Europarådets parlamentari-
kerforsamling, 2011).

5 «Voting at 16 – Consequences on youth participation at
local and regional level», Resolution 387 (2015) (Europarå-
dets parlamentarikerforsamling, 2015).
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Deres begrunnelse for å starte med lokalvalg-
ene er at

[…] decisions at the grassroots’ level cover a
concrete scope of matters which are close to
citizens and thus more easily comprehensible.
Therefore, local and regional elections seem to
be a particularly good «test-case» and initial
step for a reduction of the voting age to 16. This
has been also confirmed by the domestic
practice of several Council of Europe member
countries which lowered voting age only for
local and/or regional elections.6

9.1.4 Utvikling i Norge

I 1898 innførte Norge allmenn stemmerett for
menn og i 1913 for kvinner. Fra 1919 fikk også per-
soner som mottok fattighjelp, rett til å stemme ved
valg. Stemmerettsalderen var da 25 år. Siden den
gang har stemmerettsalderen blitt senket flere

ganger. Første gang det skjedde, var i 1920, da
den ble redusert til 23 år. I 1946 ble den senket til
21 år, og i 1967 ble den satt ytterligere ned til 20
år. I 1978 kom dagens bestemmelse om 18 års
stemmerettsalder.

9.1.5 Andre aldersgrenser i norsk rett

Siden 1979 har myndighetsalderen og stemme-
rettsalderen vært den samme.

At stemmerettsalderen er den samme som
myndighetsalderen, beror i stor grad på en gene-
rell oppfatning om at myndighetsalderen angir det
klareste skillet mellom barn og voksen. Det finnes
likevel ikke et entydig svar på når en person reg-
nes som voksen etter lovverket.7 Flere alders-
grenser markerer en eller annen form for over-
gang fra barn til voksen: Den kriminelle lavalde-
ren er 15 år, den seksuelle lavalderen er 16 år, og
en kan være skattepliktig fra fylte 13 år dersom en
har egen inntekt. I noen tilfeller finnes dessuten
aldersgrenser som er høyere enn myndighetsal-

6 «Voting at 16 – Consequences on youth participation at
local and regional level», Resolution 387 (2015) (Europarå-
dets parlamentarikerforsamling, 2015).

Boks 9.1 Stemmerettsalder under 18 år1

Europa

Østerrike 16
Tyskland 16 (kommunevalg i 7 delstater, derav 1
også ved delstatsvalg)
Sveits 16 (ved lokal- og regionalvalg i Glarus-
kantonen)
Malta 16 (ved lokalvalg, ellers 18)
Estland 16 (lokalvalg)
Slovenia 16 (om en er i arbeid, ellers 18)
Bosnia-Hercegovina 16 (om man er i arbeid
ellers 18)
Serbia 16 (om en er i arbeid, ellers 18)
Ungarn 16 (om en er gift og giftermålet er regis-
trert i Ungarn, ellers 18)
Hellas 17

Asia

Øst-Timor 17
Israel 17 (ved lokalvalg, 18 år ved valg til
Knesset)
Indonesia 17 (samt gifte personer, uansett alder)

Sør-Amerika

Argentina 16 (frivillig, men obligatorisk for dem
mellom 18 og 70)
Brasil 16 (frivillig, men obligatorisk for dem mel-
lom 18 og 70)
Cuba 16
Ecuador 16 (frivillig, men obligatorisk for dem
mellom 18 og 65)
Nicaragua 16

1 «Field Listing: Suffrage – The World Factbook – Central
Intelligence Agency», The World Factbook (Central Intel-
ligence Agency), åpnet 5. november 2019, https://
www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/311.html.

7 Se Ot.prp. nr. 110 (2008–2009) Om lov om vergemål s. 26 og
171.
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deren, som 20-årsgrense for kjøp av drikkevarer
med alkoholprosent over 22 prosent og 25-års-
grense for sterilisering.

9.1.6 Tidligere behandling

Nedsatt stemmerettsalder ved stortingsvalg har
blitt fremmet som grunnlovsforslag en rekke gan-
ger, sist fra Sosialistisk Venstreparti (SV) og Ven-
stre.8 Forslaget ble, etter behandling i Stortingets
kontroll- og konstitusjonskomité i begynnelsen av
2019, nedstemt med et stort flertall i Stortinget,
med den begrunnelse at tiden ikke er inne for å
senke stemmerettsalderen til 16 år. Flertallet
mente at prinsippet om at myndighetsalderen og
valgbarhetsalderen bør henge sammen med stem-
merettsalderen, fortsatt bør være gjeldende.9

Spørsmålet om å gi 16-åringer stemmerett har
også blitt behandlet av andre utvalg, som i NOU
2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning. Den gang
delte utvalgets medlemmer seg om tre alternati-
ver: 1) å beholde dagens stemmerettsalder ved
både nasjonale og lokale valg, 2) å senke stemme-
rettsalderen til 16 år for alle valg og 3) å senke
stemmerettsalderen til 16 år ved lokalvalg, men la
den forbli 18 år ved nasjonale valg.10 Medlem-
mene som ønsket å bevare dagens regelverk,
mente at det var et vesentlig poeng at stemme-
rettsalderen var den samme som myndighetsalde-
ren. Videre viste de til at det blant ungdom flest
ikke var noe ønske om å senke stemmerettsalde-
ren. Medlemmene som gikk inn for nedsatt stem-
merettsalder, la avgjørende vekt på at det ville
medføre en utvidelse av demokratiet og gi de
unge økt politisk påvirkningskraft. De mente at
det ikke var et problem å skille stemmerettsalde-
ren fra valgbarhets- og myndighetsalderen, og
viste til at disse aldersbestemmelsene er forankret
i tre ulike lover.

Medlemmene som ønsket nedsatt stemme-
rettsalder kun ved lokalvalgene, viste til at ung-
dom i stor grad berøres av kommunal- og fylkes-
politikken. Ungdomsskolen er underlagt kommu-
nens ansvarsområde, og videregående opplæring
styres av fylkeskommunen. De mente at ungdom

burde gis anledning til å påvirke de folkevalgte
organene som styrer over en viktig del av hver-
dagen deres.

Også det forrige valglovutvalget drøftet spørs-
målet om nedsatt stemmerettsalder, da begrenset
til lokalvalgene. Den gang falt flertallet (14 med-
lemmer) ned på at stemmerettsalderen fortsatt
burde være 18 år. De la blant annet vekt på at
stemmerettsalderen skulle følge myndighets-
alderen. Mindretallet (3 medlemmer) gikk inn for
å senke stemmerettsalderen til 16 år ved lokal-
valgene og argumenterte med at det kunne bidra
til et økt politisk engasjement blant ungdom.11

I Kommuneproposisjonen 2018 ble forsøk med
nedsatt stemmerettsalder i Norge i 2011 og 2015
behandlet.12 I vurderingen framkommer at

[…] det bør være et samsvar mellom myndig-
hetsalder og stemmerettsalder og at erfaring-
ene fra de to stemmerettsforsøkene ikke rok-
ker ved dette prinsippet.

På denne bakgrunn vil regjeringen beholde
den nåværende regelen om at man kan stemme
første gang ved kommunestyrevalg dersom
man vil ha fylt 18 år innen utgangen av valg-
året.13

I komiteens innstilling var flertallet av komiteens
medlemmer (Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti og Senterpartiet) enige i departemen-
tets vurdering, mens medlemmene fra Arbeider-
partiet og SV var åpne for å videreføre og utvide
forsøket med stemmerett for 16-åriger ved
lokalvalg. Komitémedlemmene fra Venstre og SV
mente det var naturlig at stemmerettsalderen ble
senket til 16 år, og begrunnet dette blant annet
med at det ville gi gruppen mellom 16 og 18 år en
sterkere rolle i den norske politiske debatten.
Disse medlemmene mente konklusjonen etter for-
søket måtte være å utvide forsøket heller enn å
stanse det, med mål om å gjøre det til en perma-
nent ordning. På denne bakgrunn fremmet disse
medlemmene forslag om at «Stortinget ber regje-
ringen utvide og forlenge forsøket med stemme-
rett for 16-åringer og ta med de største byene i for-
søksordningen».14

Forslaget ble nedstemt av de andre partiene,
med unntak av MDG.

8 Grunnlovsforslaget ble fremmet av Heikki Eidsvoll
Holmås, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Karin
Andersen, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande, jf.
Dok. 12:7 (2015–2016).

9 Se Innst. 133 S (2018–2019).
10 De ulike alternativene ble ikke omtalt som flertalls- og

mindretallsinnstillinger ettersom de skriver at det «er
avhengig av om en betrakter de to innstillingene for sen-
king av stemmerettsalderen som ett eller to hovedsyn».
NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning s. 14.

11 NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte.
12 Forsøkene blir omtalt i detalj i punkt 9.1.8.
13 Prop. 128 S (2016–2017) Kommuneproposisjonen 2018.
14 Innst. 422 S (2016–2017) Innstilling til Stortinget fra kom-

munal- og forvaltningskomiteen.
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9.1.7 Forsøk med stemmerett for 16-åringer

I forbindelse med kommunestyrevalget i 2011
gjennomførte departementet et forsøk med ned-
satt stemmerettsalder i et utvalg kommuner i
Norge. Et av målene med forsøket var «å ta i bruk
tiltak som kan gjera at nye grupper deltek meir
aktivt i lokaldemokratiet. Å utvida veljargruppa er
ein måte å få fleire unge inn i rolla som aktive inn-
byggjarar i lokalsamfunna sine».15

Departementet valgte ut 20 kommuner (og
Longyearbyen lokalstyre) til å delta. Departemen-
tet la i utvelgelsen vekt på å få en spredning i stør-
relse, geografi, politisk sammensetning av kom-
munestyret og alderssammensetning i befolknin-
gen. Alle fylkene unntatt Oslo var representert.
Til sammen fikk rundt 9 400 16- og 17-åringer
mulighet til å stemme.16

Også ved kommunestyrevalget i 2015 ble det
gjennomført et forsøk med nedsatt stemmeretts-
alder. 20 kommuner ble valgt ut til å delta i for-
søket, hvorav 10 av kommunene var de samme
som deltok i forsøket i 2011, mens 10 kommuner
var helt nye.

Et par premisser inngikk i begge forsøkene:
16- og 17-åringene fikk kun anledning til å stemme
ved kommunestyrevalget og ikke ved fylkestings-
valget, og de var heller ikke valgbare.

Institutt for samfunnsforskning og Rokkansen-
teret (Universitetet i Bergen) evaluerte de
to forsøkene. Resultatene fra de to evalueringene
ble presentert i to rapporter fra henholdsvis 2014
og 2016.17

9.1.8 Evaluering av forsøkene

Valgdeltakelsen blant ungdommen som deltok i
førsøkene, lå en god del høyere enn blant ordi-
nære førstegangsvelgere mellom 18 og 21 år. 16-
og 17-åringenes deltakelse i valget var mye nær-
mere den generelle valgdeltakelsen enn det før-
stegangsvelgernes var. Resultatene fra 2011 viste
at 58 prosent av 16- og 17-åringene i forsøkskom-
munene stemte ved valget. Valgdeltakelsen blant
ordinære førstegangsvelgere, både i forsøkskom-

munene og i hele landet, var på 46 prosent, mens
den på landsbasis lå på 65 prosent for alle velg-
erne (63 prosent i forsøkskommunene). Resulta-
tene fra 2015 viste tilsvarende tall.18

Forklaringen på denne forskjellen i valgdelta-
kelse er ikke helt entydig. Den økte oppmerksom-
heten forsøket fikk, både i lokalmedia, på skolen
og blant politikerne, kan ha bidratt til større grad
av deltakelse blant forsøksvelgerne enn blant van-
lige førstegangsvelgere.19 En annen faktor som
nok spilte en viktig rolle, var terrorangrepet
22. juli 2011. Det kan ha bidratt til å øke mobilise-
ringen av de unge førstegangsvelgerne (inkludert
forsøksvelgerne). Samme mobiliseringseffekt ble
ikke observert blant de eldre aldersgruppene.

Forskerne mente at den økte valgdeltakelsen
hos 16–17-åringer også kunne forklares med at
det er enklere å mobilisere denne gruppen ung-
dommer til å stemme siden de befinner seg i
strukturerte og forutsigbare omgivelser. 16-årin-
ger bor stort sett fortsatt hjemme, er i ferd med å
avslutte et obligatorisk utdanningsløp og vil der-
med lettere kunne mobiliseres til å stemme via
skolen og foreldre.20

I 2015 gikk forskerne nærmere inn på sosiale
forskjeller hos forsøksvelgerne. De fant at jenter
deltok i større grad enn gutter ved valget, at per-
soner med innvandrerbakgrunn deltok i mindre
grad enn annen ungdom, og at førstegenerasjons-
innvandrere deltok i mindre grad enn personer
født i Norge av foreldre med innvandrerbak-
grunn. Dessuten var valgdeltakelsen betydelig
høyere blant ungdom som hadde allmenne fag
som studieretning (studiespesialisering), sam-
menliknet med dem som gikk et mer yrkesrettet
studieløp.21

For å teste om tidlig valgdeltakelse ville
påvirke senere deltakelse ved valg, ble forsøksvel-
gerne fra kommunevalget i 2011 fulgt opp ved
stortingsvalget i 2013. Denne gruppen ble sam-
menliknet med førstegangsvelgere som ikke
hadde deltatt i forsøket i 2011. Analysene som ble
gjort i forbindelse med forsøket, tyder på at de
som stemte som 16- eller 17-åring i 2011, ikke
stemte i større grad enn andre velgere i samme
aldersgruppe, hverken ved stortingsvalget i 2013
eller ved kommunestyrevalget i 2015. Det var en

15 St.meld. nr. 33 (2007–2008) Eit sterkt lokaldemokrati, punkt
5.2.7.

16 Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015, s. 64.
17 Johannes Bergh (red.), «Stemmerett for 16-åringer – Resul-

tater fra evalueringen av forsøket med senket stemmeretts-
alder ved lokalvalget 2011» (Oslo: Institutt for samfunns-
forskning, 2014) og Johannes Bergh (red.), «Hva skjer når
16-åringer får lov til å stemme? Resultater fra evalueringene
av to forsøk med nedsatt stemmerettsalder» (Oslo: Institutt
for samfunnsforskning, 2016).

18 Bergh (red.), «Stemmerett for 16-åringer», s. 33. I 2015 var
valgdeltakelsen blant velgerne generelt på 60,2 prosent og
blant førstegangsvelgerne 44,8 prosent.

19 Bergh (red.), «Stemmerett for 16-åringer», s. 34. 
20 Bergh (red.), «Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?»,

s. 23.
21 Bergh (red.), «Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?»,

s. 13–14.
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svak tendens til at de som stemte som 16- eller 17-
åring i forsøket i 2011, stemte i mindre grad enn
andre velgere i samme aldersgruppe ved valget i
2013. 16- og 17-åringene som fikk stemme, så der-
med ikke ut til å ha etablert noen vane for å
stemme ved valg.22

Grad av modenhet

I forbindelse med forsøket i 2011 analyserte
Bergh politisk modenhet blant 16-, 17- og 18-årin-
ger i forsøkskommunene og et utvalg kontroll-
kommuner. Politisk modenhet ble målt ut fra
interesse for politikk, politisk kompetanse, konsis-
tens i holdninger og sammenheng mellom hold-
ninger og hvordan velgerne stemte. Det var noe
lavere grad av modenhet blant 16- og 17-åringene
enn blant 18-åringene, men ikke substansielt
mye.23

Analysen viste også til forskning gjennomført i
Storbritannia og Østerrike. Mens resultatene fra
Storbritannia sammenfalt med de norske resultat-
ene, nemlig at 16- og 17-åringer syntes å ha noe
lavere grad av modenhet enn de over 18, viste
resultatene fra forsøkene i Østerrike at det ikke
kunne påvises å være signifikante forskjeller i
modenhet mellom aldersgruppene. Forskerne
peker på at de avvikende resultatene fra Østerrike
kan ha berodd på ulike måter å måle politisk
modenhet på eller på at det ble brukt et mindre
utvalg ungdommer ved de østerrikske forsøkene.

Det var altså ikke tegn på at stemmerett for 16-
og 17-åringer påvirket politisk modenhet i denne
gruppen i vesentlig grad. Ungdom så ikke ut til å
bli mer politisk modne av å få stemmerett.

Partipreferanse

Ved forsøket i 2015 ble det gjennomført en egen
analyse rundt unges partipreferanser med skole-
valgene samme år som sammenlikningsgrunn-
lag. Det viste seg å være svært liten differanse
mellom hvilke partier 16- og 17-åringene stemte
på, og valgresultatet for landet samlet. Det var
nesten ingen forskjell i partipreferanse mellom 16-
og 17-åringene som kun stemte ved skolevalg, og
dem som også stemte i forsøket. Sammenliknet

med det endelige valgresultatet fordelte de unges
stemmer seg omtrent likt som det de voksnes
stemmer gjorde.24

Politisk representasjon av unge

Det mest konkrete politiske utslaget av å senke
stemmerettsalderen til 16 år var at flere unge
representanter ble valgt inn i kommunestyrene.
Dermed økte den politiske representasjonen av
unge i kommunen.25 I 2011 doblet andelen unge
kommunestyrerepresentanter mellom 18 og 25 år
seg, fra 5,2 til 10,4 prosent, i forsøkskommu-
nene.26

Den økte representasjonen av unge skyldtes
både partienes egne nominasjonsprosesser og vel-
gerne selv.27 Spesielt ved valget i 2015 nominerte
partiene i forsøkskommunene unge kandidater på
sikre plasser i større grad enn i andre kommuner.
Personstemmer til yngre kandidater så på den
andre siden ut til å ha vært mer utslagsgivende
ved valget i 2011.

Holdninger i samfunnet

Forsøkene inkluderte også undersøkelser av
holdningene i befolkningen til nedsatt stemme-
rettsalder. Det viste seg at det var liten oppslut-
ning generelt om å senke stemmerettsalderen fra
18 til 16 år, inkludert blant ungdom. Resultatene
viste samme tendenser både i 2011 og 2015. Kun
blant ungdom i forsøkskommunene var det flertall
for å senke stemmerettsalderen.28

9.1.9 Konsekvenser av lavere 
stemmerettsalder i andre land

Nyere forskning på konsekvensene av lavere
stemmerettsalder i andre land enn Norge viser at
dette kan ha betydning for valgdeltakelse senere i
livet.29 Når velgere som fikk muligheten til å
stemme som 16-åringer, blir sammenliknet med
velgere som fikk stemme på et senere tidspunkt,

22 Bergh (red.), «Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?»,
s. 55–56.

23 Johannes Bergh, «Does Voting Rights Affect the Political
Maturity of 16- and 17-Year-Olds? Findings from the 2011
Norwegian Voting-Age Trial», Electoral Studies 32, nr. 1
(2013): 95–96, https://doi.org/10.1016/j.electstud.
2012.11.001. Se også Bergh (red.), «Stemmerett for 16-årin-
ger», s. 47–50.

24 Bergh (red.), «Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?»,
s. 7.

25 Bergh (red.), «Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?»,
s. 8.

26 Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015.
27 Jacob Aars og Jo Saglie, «Recruitment of young councillors:

Driven by parties or voters?», i Hva skjer når 16-åringer får
lov til å stemme? Resultater fra evalueringene av to forsøk
med nedsatt stemmerettsalder, red. Johannes Bergh, Rap-
port 2016:19 (Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2016),
s. 105–106.

28 Bergh (red.), «Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?»,
s. 21.
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er valgdeltakelsen høyere blant dem som fikk
stemme som 16-åringer. Det er relativt store for-
skjeller med en forskjell på omtrent fem prosent-
poeng mellom de to gruppene. Selv om det ikke
er klart hvorfor det er en slik forskjell, er det fore-
slått at dette er knyttet til livsfase og opplæring i
demokrati. Førstegangsvelgere som er 16 år, er
oftere i mer stabile rammer innen familien enn
velgere som er 18 år. Dermed får de yngste første-
gangsvelgerne opplæring i demokratiet av familie
og lærere på en annen måte enn det eldre første-
gangsvelgere får.

9.1.10 Forholdet mellom valgbarhetsalder og 
stemmerettsalder

9.1.10.1 Gjeldende rett

Valgbarheten er koblet til stemmeretten, jf.
Grunnloven § 61: «Ingen kan velges til represen-
tant uten å være stemmeberettiget.»

Også valgloven kobler valgbarhet til stemme-
retten:

§ 3-1.Valgbarhet ved stortingsvalg
(1) Valgbar til Stortinget og pliktig til å ta

imot valg er alle som har stemmerett ved
valget, og som ikke er utelukket eller fritatt.

§ 3-3. Valgbarhet ved fylkestingsvalg og kom-
munestyrevalg

(1) Valgbar til fylkestinget og pliktig til å ta
imot valg er alle som har stemmerett ved valget
og som står innført i folkeregisteret som bosatt
i en av kommunene i fylket på valgdagen, og
som ikke er utelukket eller fritatt.

(2) Valgbar til kommunestyret og pliktig til
å ta imot valg er alle som har stemmerett ved
valget og som står innført i folkeregisteret som
bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke
er utelukket eller fritatt.

De som har stemmerett, er ifølge loven i utgangs-
punktet valgbare, med mindre de er utelukket
eller fritatt. I dagens regelverk er det enkelte per-
soner som på grunn av sin stilling ikke er valg-
bare, jf. Grunnloven § 62 og valgloven kapittel 3,
og utvalget drøfter dette i kapittel 10. For kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg er det krav om at ved-

kommende skal være folkeregistrert i henholds-
vis kommunen eller en av kommunene i fylket for
å være valgbar. Dessuten er innehaverne av
enkelte stillinger utelukket fra valg til kommune-
styret og fylkestinget, jf. valgloven § 3-3.

9.1.10.2 Kort om andre lands rett

I andre land der stemmerettsalderen er senket til
16 år, som Østerrike og Estland, er ikke valgbar-
hetsalderen senket tilsvarende. Både i Østerrike
og Estland har 16-åringer stemmerett, mens valg-
bare er personer som på valgdagen har fylt 18 år.
Også ved forsøkene i Norge var det kun stemme-
rettsalderen som ble senket, mens valgbarhetsal-
deren forble 18 år.

9.1.10.3 Europarådets anbefalinger

Europarådet har reist spørsmålet om forholdet
mellom stemmerettsalder og valgbarhetsalder.
Europarådets parlamentarikerforsamlings resolu-
sjon fra 2011 oppfordret medlemslandene til å
«examine the possibility of lowering the minimum
age of eligibility to stand for different kinds of ele-
ctions (local and regional bodies, parliament,
senate, presidency) wherever this would seem
appropriate».30

I rapporten som fulgte med resolusjonen, ble
det slått fast at lokalvalgene kan være et spesielt
egnet utgangspunkt for å senke valgbarhetsalde-
ren. Det ble likevel presisert at

[t]he main argument raised in support of a
minimum candidacy age is that a greater
degree of maturity is required to act as a politi-
cal representative than to elect such a repre-
sentative. Therefore, a reasonable period of
time should be allowed to pass between the
right to vote and the right to be a candidate.31

9.1.10.4 Historisk utvikling

Stemmerettsalderen har ikke alltid vært sammen-
fallende med valgbarhetsalderen, men de siste
70 årene har begge aldersgrensene vært like.

29 Mark N. Franklin, «Consequences of Lowering the Voting
Age to 16: Lessons from Comparative Research», i Lowe-
ring the Voting Age to 16, red. Jan Eichhorn og Johannes
Bergh (Cham: Springer International Publishing, 2020),
13–41, https://doi.org/10.1007/978-3-030-32541-1_2.

30 «Expansion of democracy by lowering the voting age to
16», Resolusjon 1826 (2011) (Europarådets parlamentari-
kerforsamling, 2011).

31 «Expansion of democracy by lowering the voting age to
16», Doc. 12546 (Committee on Political Affairs and Demo-
cracy, Europarådets parlamentarikerforsamling, 2011).
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9.1.11 Utvalgets vurdering

9.1.11.1 Stemmerettsalder

Utvalget har delt seg i spørsmålet om stemme-
rettsalderen bør senkes til 16 år.

Flertallet i utvalget (Christensen, Grimsrud,
Hoff, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Stokstad, Storber-
get, Strømmen, Aardal og Aatlo) mener stemme-
rettsalderen bør senkes ved kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Disse medlemmene understre-
ker at ungdom er en viktig gruppe å inkludere i
demokratiet, og at deres engasjement må ivaretas.
Å endre stemmerettsalderen til 16 år ved kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg vil kunne gi ungdom
praktisk erfaring i deltakende demokrati i nærmil-
jøet sitt. Dette kan også bidra til høyere valgdelta-
kelse senere i livet. Disse medlemmene framhe-
ver at saksområdene som kommunestyret og fyl-
kestinget har ansvaret for, som grunnskolen og
videregående skole, angår ungdoms hverdag i
stor grad. Videre understreker disse medlem-
mene at tidlig kontakt med politikken vil kunne
være viktig for framtidig deltakelse i politikken.

Medlemmene Christensen, Holmås, Høgestøl,
Nygreen, Stokstad, Storberget og Strømmen mener
stemmerettsalderen også bør senkes ved stor-
tingsvalg. Disse medlemmene legger særlig vekt
på at dette vil utvide unges mulighet til demokra-
tisk deltakelse også på nasjonalt plan, og mener
det ikke er noe i veien for at 16-åringer gis stem-
merett også ved stortingsvalg selv om de ikke har
oppnådd myndighetsalderen. Disse medlem-

mene mener videre at de prinsipielle argument-
ene for å redusere stemmerettsalderen ved
lokalvalg er like gjeldende for stortingsvalg, og at
stemmerettsalderen derfor bør senkes ved både
stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg.

Mindretallet i utvalget (Anundsen, Giertsen,
Hagen, Holmøyvik, Røhnebæk, Tørresdal og Aar-
nes) mener stemmerettsalderen ikke bør senkes,
hverken ved stortingsvalg eller ved kommune-
styre- og fylkestingsvalg. Begrunnelsen for dette
er at stemmerettsalderen prinsipielt bør samsvare
med myndighetsalderen på 18 år. Dette er hoved-
bestemmelsen om overgangen fra barn til vok-
sen.32 De avvikende aldersgrensene – enten de gir
rettighet på et tidligere eller senere tidspunkt –
har sine egne begrunnelser og rokker ikke ved
det prinsipielle argumentet om at en ikke bør ha
stemmerett før det året en anerkjennes som myn-
dig. Disse medlemmene viser til at det er andre
kanaler og arenaer der ungdom kan delta i det
politiske livet og slik påvirke politikken, for
eksempel ungdomsråd (som nå også er lovfestet).

Utvalget gjør oppmerksom på at etter Grunn-
loven § 12 må regjeringsmedlemmene være stem-
meberettigede. Dersom stemmerettsalderen sen-

1 Guro Ødegård og Jacob Aars, «Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett: En kunnskapsoversikt», Rapport 2011:4 (Bergen/Oslo: 
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2011).

Tabell 9.1 Endringer i stemmeretts-, myndighets- og valgbarhetsalder.1

År Stemmerettsalder ved stortingsvalg Valgbarhetsalder ved stortingsvalg Myndighet

1898 25 år (menn) 30 år 21 år

1913 25 år (kvinner) 30 år 21 år

1919 25 år (fattige) 30 år 21 år

1920 23 år 30 år 21 år

1946 21 år 30 år 21 år

1948 21 år 21 år 21 år

1967 20 år innen valgdagen 20 år 21 år

1972 20 år i løpet av valgåret 20 år 21 år

1978 18 år 18 år 21 år

1979 18 år 18 år 18 år

32 Stemmerettsalderen har etter en grunnlovsendring i 1972
vært knyttet til valgåret (og ikke valgdagen), slik at en opp-
når stemmerett det året en fyller 18 år. Se Innst. S. nr. 237
(1971–1972) Om forslag til endringer i Grunnloven §§ 50
og 61, Innst. S. nr. 24 (1967–1968) Om forslag til endring av
Grunnlovens §§ 50 og 61 og St.meld. nr. 41 (1964–1965)
Om senking av stemmerettalderen. 
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kes ved stortingsvalg, bør det tas stilling til om
denne bestemmelsen også skal endres. Utvalget
har ikke vurdert dette spørsmålet.

9.1.11.2 Valgbarhetsalder

Utvalget har også delt seg i spørsmålet om valg-
barhetsalderen bør senkes, og om det bør være
en sammenheng mellom valgbarhetsalder og
stemmerettsalder.

Flertallet i utvalget (Anundsen, Giertsen,
Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Holmås, Røhn-
ebæk, Stokstad, Tørresdal, Aardal, Aarnes og
Aatlo) vil ikke senke valgbarhetsalderen ved noen
valg. Begrunnelsen er noe ulik. Noen mener det
bør være samsvar mellom stemmerettsalder og
valgbarhetsalder, noe som særlig gjelder for dem
av flertallet som ikke ønsker å senke stemmeretts-
alderen. Noen mener at det å senke valgbarhetsal-
deren kan ha inngripende konsekvenser for en
ungdom som skulle bli valgt.33 Ansvaret som fol-
kevalgt er omfattende, enten det gjelder kommu-
nestyre, fylkesting eller Stortinget, og bør ivaretas
av personer som har nådd myndighetsalder.

Mindretallet i utvalget (Christensen, Høgestøl,
Nygreen, Storberget og Strømmen) vil senke valg-
barhetsalderen ved kommunestyre- og fylkestings-
valg. Christensen, Høgestøl og Storberget vil senke
valgbarhetsalderen også ved stortingsvalg som
følge av at de ønsker å senke stemmerettsalderen
ved alle valg. Nygreen og Strømmen ønsker ikke å
senke valgbarhetsalderen ved stortingsvalg. Disse
medlemmene begrunner forslaget om ulik valg-
barhetsalder med at vervet som lokalpolitiker er et
deltidsverv som er lettere å kunne kombinere med
den livssituasjonen en befinner seg i som 16-åring,
enn et stortingsverv. Det er dessuten en videre
adgang til å få fritak fra kommunestyre- og fylkes-
tingsvervet enn fra stortingsvervet.

9.2 Alvorlig sjelelig svekkelse eller 
nedsatt bevissthet

9.2.1 Gjeldende rett

Etter Grunnloven § 50 tredje ledd kan regler om
stemmerett for personer som på valgdagen åpen-
bart lider av alvorlig sjelelig svekkelse eller ned-
satt bevissthet, fastsettes i lov. Det er i dag ikke
fastsatt noen slike lovbestemmelser.

9.2.2 FNs konvensjon om rettighetene til 
mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og den europeiske 
menneskerettskonvensjonen

I 2008 ratifiserte Norge FNs konvensjon 13.
desember 2006 om rettighetene til personer med
nedsatt funksjonsevne (CRPD). Konvensjonens
artikkel 29 pålegger statene å sikre at personer
med nedsatt funksjonsevne, som også omfatter
mental svekkelse, kan delta fullt ut i det politiske
og offentlige livet på lik linje med andre. Denne
rettigheten omfatter også rett og mulighet til å
stemme og å bli valgt.

Videre pålegger den europeiske menneske-
rettskonvensjonens første tilleggsprotokoll artik-
kel 3 at statene skal holde frie valg med rimelige
mellomrom ved hemmelig avstemning under for-
hold som sikrer at folket fritt får uttrykke sin
mening ved valget av den lovgivende forsamling.
Den europeiske menneskerettsdomstolen har tol-
ket bestemmelsen slik at statene ikke kan pålegge
generelle restriksjoner på stemmerett som følge
av mental svekkelse.34

9.2.3 Tidligere behandling

I sammenheng med det forrige valglovutvalgets
arbeid ble det fremmet forslag om å oppheve
Grunnloven § 50 tredje ledd i dokument 12:7
(1999–2000). Utvalget støttet forslaget, og depar-
tementet fulgte opp dette i sitt lovforslag. Stortin-
get vedtok likevel å videreføre Grunnloven § 50
tredje ledd, jf. Innst. S. nr. 209 (2002–2003). I 2005
foreslo departementet å oppheve reglene i valglo-
ven om hvordan stemmer fra personer med antatt
alvorlig sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet
skulle behandles. Stortinget sluttet seg til forsla-
get.35 Det ble i den forbindelse ikke diskutert å
oppheve Grunnloven § 50 tredje ledd.

9.2.4 Utvalgets vurdering

Utvalget mener at adgangen til å gi lovregler om
stemmerett for personer som lider av alvorlig sje-
lelig svekkelse eller nedsatt bevissthet, represen-
terer et utdatert syn på denne velgergruppen.
Utvalget viser til prinsippet om alminnelig stem-
merett og at stemmerett er en helt grunnleggende
individrettighet i et demokrati. Norge er også
etter CRPD forpliktet til å sikre personer med ned-

33 Valgbarhet ble tidligere ansett mer som en plikt, men etter
endringen i fritaksmulighetene, som nå er vedtatt i Stor-
tinget, er valgbarhet mer å anse som en rettighet enn en
plikt.

34 Se EMDs dom i Alajos Kiss mot Ungarn, application no.
38832/06, 20. mai 2010, avsnitt 39–44.

35 Ot.prp. nr. 44 (2004–2005) og Innst. O nr. 60 (2004–2005).
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satt funksjonsevne, som også omfatter mental
svekkelse, rett og mulighet til å stemme og bli
valgt. Utvalget vil videre minne om at statene i lys
av praksis fra Den europeiske menneskerettig-
hetsdomstolen ikke kan pålegge generelle restrik-
sjoner på stemmerett som følge av mental svek-
kelse. I tillegg vil utvalget framheve at å utelukke
enkelte grupper fra valg vil kunne oppleves som
svært krenkende og uverdig for den enkelte.

Utvalget viser til at Stortinget i 2005 opphevet
de særskilte reglene i valgloven om hvordan stem-
mer fra personer med alvorlig sjelelig svekkelse
eller nedsatt bevissthet skulle behandles. Grunn-
loven § 50 tredje ledd har derfor ikke lenger noen
funksjon annet enn som en hjemmel for en framti-
dig innskrenkning av stemmeretten. Etter dette er
utvalget kommet til at Grunnloven § 50 tredje ledd
bør oppheves.

9.3 Stemmerett for utenlandske 
statsborgere – stortingsvalg

9.3.1 Gjeldende rett

Grunnloven § 50 første ledd fastsetter at kun nor-
ske statsborgere har stemmerett ved stortings-
valg.

Etter valgloven § 2-2 andre ledd har utenland-
ske statsborgere stemmerett ved kommunestyre-
og fylkestingsvalg dersom de oppfyller de samme
vilkårene som gjelder for norske statsborgere,
samt oppfyller ett av følgende vilkår:
– Vedkommende har vært folkeregistrert som

bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen.
– Vedkommende er statsborger i et annet nor-

disk land og er blitt folkeregistrert som bosatt
i Norge senest 30. juni i valgåret.

9.3.2 Tidligere behandling

Det forrige valglovutvalget diskuterte om perso-
ner uten norsk statsborgerskap skulle få stemme-
rett ved stortingsvalg på linje med det som er
reglene ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.36

Det var imidlertid bred enighet i utvalget om å
beholde kravet om statsborgerskap. Dette hadde
sin bakgrunn i at stemmerett ved stortingsvalg gir
mulighet for å påvirke landets forfatning og riks-
politikk direkte. Internasjonalt er det sjelden at
utenlandske statsborgere får stemmerett i nasjo-
nale valg.37

9.3.3 Utvalgets vurdering

Utvalgets flertall (Anundsen, Giertsen, Grimsrud,
Hagen, Hoff, Holmøyvik, Høgestøl, Røhnebæk, Stok-
stad, Storberget, Strømmen, Tørresdal, Aardal,
Aarnes og Aatlo) mener at statsborgerskap og
stemmerett bør henge sammen. Statsborgerskap
utløser en rekke rettsvirkninger, og stemmeretten
bør fortsatt være en av disse. Etter Grunnloven
§ 119 og forsvarsloven § 6 er norske statsborgere
vernepliktige. En norsk statsborger kan heller
ikke utvises fra Norge, jf. Grunnloven § 106.38

Statsborgerskap er også et vilkår for å kunne ha
flere typer stillinger. Blant annet kan kun norske
statsborgere utnevnes til statsråd, jf. Grunnloven
§ 12, og til embetsmann, jf. Grunnloven § 114.
Også ansatte med alminnelig politimyndighet i
politi- og lensmannsetaten og ansatte i utenrikstje-
nesten må etter politiloven § 18 og utenrikstje-
nesteloven § 9 være norske statsborgere. Utval-
gets flertall mener at stemmeretten utgjør kjernen
i statsborgerskapet, og at dagens regler hvor
stemmerett ved stortingsvalg er forbeholdt nor-
ske statsborgere, opprettholder en fornuftig sam-
menheng mellom rettigheter og plikter. Flertallet
viser for øvrig til at innvandrere som oppfyller vil-
kårene for dette i statsborgerloven, har krav på
norsk statsborgerskap og dermed vil få stemme-
rett ved stortingsvalg. Vilkåret om å løses fra et
annet statsborgerskap har vært en viktig årsak til
at en del personer ikke ønsker å bli norske stats-
borgere.39 40 Prinsippet om ett statsborgerskap er
nå avviklet. At en person ikke ønsker å oppgi sitt
utenlandske statsborgerskap, er derfor ikke len-
ger en hindring for å søke norsk statsborger-
skap.41 Også norske borgere som erverver nytt
statsborgerskap, vil etter lovendringen ikke len-

36 NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte s. 73–74. 

37 Bare fire land har universell stemmerett ved nasjonale valg
for innbyggere uten statsborgerskap, men det er en del
flere land som åpner for at innbyggere med statsborger-
skap i utvalgte andre land også får stemme. Når det gjelder
lokalvalg, er det en større gruppe land som gir innbyggere
stemmerett. Se David C. Earnest, Old nations, new voters:
nationalism, transnationalism, and democracy in the era of
global migration, SUNY series in global politics (Albany:
SUNY Press, 2008), s. 23.

38 Det samme gjelder utlendinger som er født i Norge og
senere uavbrutt har hatt fast bopel her, jf. utlendingsloven §
69.

39 Silje Vatne Pettersen, «Overgang til norsk statsborgerskap
1977–2011», Rapporter 25/2012 (Oslo–Kongsvinger: Sta-
tistisk sentralbyrå, 2012).

40 Hovedregelen om løsning fra annet statsborgerskap fram-
kom i den nå opphevede § 10 i statsborgerloven.

41 Stortinget vedtok 6. desember 2018 å avvikle prinsippet om
ett statsborgerskap, jf. Innst. 74 L (2018–2019), jf. Prop. 111
L (2017–2018) Endringer i statsborgerloven (avvikling av
prinsippet om ett statsborgerskap).
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ger automatisk miste sitt norske statsborger-
skap.42

Utvalgets mindretall (Christensen, Holmås og
Nygreen) viser til at 14,4 prosent av befolkningen
per 1. januar 2019 er innvandrere,43 som per i dag
ikke kan stemme uten først å bli norske statsbor-
gere. Ytterligere 3,3 prosent er norskfødte med
innvandrerforeldre44 og får ikke norsk statsbor-
gerskap ved fødselen med mindre minst én av for-
eldrene allerede var blitt norsk statsborger.45

Andelen av innvandrere som har norsk statsbor-
gerskap, er imidlertid stadig lavere.46 I 2013
hadde 60 prosent av innvandrerne som hadde
vært bosatt i Norge i minst 7 år, norsk statsborger-
skap og dermed stemmerett. Innvandrere fra Nor-
den, Nord-Amerika, Oseania og arbeidsinnvan-
drere som har kommet etter 1989, bytter sjelden
statsborgerskap.47 Dette betyr at en relativt stor
andel av befolkningen har bodd lenge i Norge
uten å kunne påvirke nasjonal politikk ved valg.
Ved utgangen av valgåret 2017 var det 193 896 per-
soner som var 18 år eller eldre, og som hadde
bodd i Norge i 7 år eller mer, og som samtidig
ikke var norske statsborgere.48 Innvandrere fra
land som ikke tillater dobbelt statsborgerskap, vil
heller ikke dra nytte av at Norge nå tillater dette.

Mindretallet viser til at stemmerett ved valg er
en grunnleggende demokratisk rettighet som
flest mulig innbyggere bør ha. Dersom større
grupper som har vært bosatt i landet i lengre tid,
ikke har stemmerett, utgjør dette et demokratisk
problem. Personer uten norsk statsborgerskap
har flere av de samme rettighetene og pliktene
knyttet til å bo i landet som dem med norsk stats-

borgerskap. Utvalgets mindretall mener innvan-
drere som har bodd i Norge over flere år, derfor
vil ha så nær tilknytning til landet at de bør ha rett
til å påvirke hovedlinjene i norsk politikk ved valg.
Videre viser nyere forskning at formelle rettighe-
ter i seg selv kan bidra positivt til integrering av
innvandrerbefolkningen.49 Forskerne finner store
forskjeller i både politisk deltakelse og sosial inte-
grering mellom innvandrere med formelle rettig-
heter og innvandrere uten slike rettigheter. Det å
åpne opp for en bredere deltakelse kan slik bidra
til at Norge lykkes enda bedre med å integrere
innvandrerbefolkningen.

Når det gjelder spørsmålet om hvor lenge en
person må bo i Norge for å få stemmerett, viser
mindretallet til at regjeringen vil utvide kravet til
botid fra sju til åtte år, jf. Granavolden-plattfor-
men.50 Personer som er selvforsørget, kan etter
Granavolden-plattformen likevel få statsborger-
skap etter seks år.51 Dersom kravet til botid økes,
vil færre oppnå statsborgerskap, og en snevrere
personkrets vil dermed kunne få stemmerett ved
stortingsvalg sammenliknet med situasjonen i
dag. Utvalgets mindretall mener det er uheldig at
stemmeretten i praksis innskrenkes for innvan-
drere. Det vil også være uheldig dersom en per-
sons økonomiske situasjon skal være avgjørende
for stemmeretten, jf. at regjeringen ønsker å inn-
føre et mer lempelig krav om botid for personer
som forsørger seg selv. Mindretallet foreslår der-
for at stemmerett gis etter seks års botid. På den
måten vil stemmeretten skilles fra statsborgerska-
pet og være uavhengig av om en person er selvfor-
sørget.

Utvalget har også vurdert hvorvidt utenland-
ske statsborgere også skal kunne være valgbare
dersom denne persongruppen gis stemmerett ved
stortingsvalg. Utvalget stiller seg er negativt til
dette. For å avgjøre hovedlinjene i nasjonal poli-
tikk, samt representere Norge i internasjonale
sammenhenger, må den valgte oppfylle flest mulig

42 Hovedregelen i den nå opphevede statsborgerloven § 23
var at den som erverver annet statsborgerskap etter søk-
nad eller uttrykkelig samtykke, taper sitt norske statsbor-
gerskap.

43 Definert av SSB som personer som er født i utlandet av to
utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte bestefor-
eldre. Tall fra «Innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre», Statistisk sentralbyrå, 5. mars 2019, https://
www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2019-03-
05.

44 Definert av SSB som personer som er født i Norge av to
utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte bestefor-
eldre.

45 Statsborgerloven § 4. Personer født før 1. september 2006
ble norske statsborgere ved fødselen dersom moren var
norsk statsborger eller gift med eller enke etter faren hvis
faren var norsk statsborger, jf. daværende § 1.

46 «Stadig lavere andel som tar norsk statsborgerskap», Statis-
tisk sentralbyrå, 7. desember 2015, https://www.ssb.no/
befolkning/artikler-og-publikasjoner/stadig-lavere-andel-
som-tar-norsk-statsborgerskap.

47 «Stadig lavere andel som tar norsk statsborgerskap», Statis-
tisk sentralbyrå.

48 Øyvin Kleven, SSB, i korrespondanse med Christensen.

49 Jens Hainmueller, Dominik Hangartner, og Giuseppe Pie-
trantuono, «Catalyst or Crown: Does Naturalization Pro-
mote the Long-Term Social Integration of Immigrants?»,
American Political Science Review 111, nr. 2 (2017): 256–
276, https://doi.org/10.1017/S0003055416000745, og Jens
Hainmueller, Dominik Hangartner, og Giuseppe Pietrantu-
ono, «Naturalization Fosters the Long-Term Political Inte-
gration of Immigrants», Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences 112, nr. 41 (2015): 12 651–12 656, https://
doi.org/10.1073/pnas.1418794112.

50 Politisk plattform for en regjering utgått fra Høyre, Frem-
skrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, s. 26. Til-
gjengelig under https://www.regjeringen.no/contentas-
sets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf.

51 De som har unntak fra dagens hovedkrav, og anerkjente
flyktninger beholder gjeldende botidskrav.
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tilknytningsmarkører til det norske samfunnet.
Utvalget viser videre til at norsk statsborgerskap
er et vilkår for å inneha en rekke andre stillinger,
eksempelvis statsråd eller ansatt i utenrikstje-
nesten.

9.4 Nordmenn bosatt i utlandet – 
innføring i manntallet

9.4.1 Gjeldende rett

Det følger av Grunnloven § 51 at regler om mann-
tallsføringen og om innføringen av de stemmebe-
rettigede i manntallet fastsettes ved lov.

For at velgeren skal kunne utøve stemmeret-
ten, er det et vilkår at vedkommende er manntalls-
ført i en kommune på valgdagen.

Etter valgloven § 2-4 tredje ledd må personer
med stemmerett som ikke har vært folkeregis-
trert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de
siste ti årene, søke valgstyret om innføring i
manntallet. Unntak fra søknadsplikten gjelder
utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller
konsulatvesenet, og deres husstand, jf. § 2-4 fjerde
ledd. Disse føres automatisk inn i manntallet på
samme måte som øvrige velgere. Søknad om inn-
føring i manntallet fra personer som har oppholdt

seg i utlandet i over ti år, må inneholde forsikring
om at vedkommende fortsatt er norsk statsborger.
Den utenlandsboende oppgir også siste regis-
trerte bostedsadresse i Norge. Velgeren føres inn
i manntallet i vedkommende kommune hvis opp-
lysningene er korrekte.

Rent praktisk er søknad om innføring i mann-
tallet inntatt som et punkt på omslagskonvolutten
for utenriks forhåndsstemming. Søknaden kan
også sendes per brev eller ved å bruke eget søk-
nadsskjema. Søknaden må ha kommet inn til
valgstyret innen klokken 17.00 dagen etter valgda-
gen. Når valgstyret mottar søknaden om innfø-
ring, må opplysningene kontrolleres mot folkere-
gisteret.

9.4.2 Nordisk rett

Svenske statsborgere som ikke har vært folkere-
gistrert i Sverige de siste ti årene, innføres i mann-
tallet
– dersom borgeren inngir skriftlig melding om

adressen til Skatteverket. Borgeren er da inn-
meldt i manntallet for de neste ti årene.

– dersom borgeren avgir stemme som mottas
hos den sentrale valgmyndigheten. Uavhengig

Figur 9.1 Omslagskonvolutt for utenriks forhåndsstemming.
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av når en slik stemme mottas, blir borgeren
innmeldt i manntallet for de neste ti årene.52

Disse reglene gjelder ved valg til Riksdagen og
Europaparlamentet. For å kunne stemme ved
kommunale og regionale valg må velgeren være
folkeregistrert i Sverige.

Danske statsborgere som flytter til utlandet og
er registrert som utreist i folkeregisteret, må søke
om å bli innført i manntallet. Det er i tillegg krav
om en viss fortsatt tilknytning til riket for å kunne
meldes inn i manntallet.53 Eksempler på person-
grupper som kan innføres i manntallet, er personer
som er ansatt i den danske stat og beordret til tje-
neste utenfor riket. Innføres i manntallet kan også
personer som «i uddannelsesøjemed» eller «af hel-
bredsmæssige grunde» oppholder seg i utlandet.
Som i Sverige har ikke utenlandsboende dansker
stemmerett ved kommunale og regionale valg.

9.4.3 Utvalgets vurdering

Utvalget viser til at en forutsetning for å gjennom-
føre korrekte valg er at manntallet er riktig. Mann-
tallet skal inneholde alle personer med stemmerett,
og det skal ikke inneholde navn på personer som
ikke har stemmerett. Manntallet må derfor oppda-
teres, og avdøde personer må tas ut. Dette skjer
automatisk for personer som er bosatt i Norge.
Folkeregisteret mottar imidlertid ikke alltid mel-
ding når stemmeberettigede som er bosatt i utlan-
det, dør. Kravet om at stemmeberettigede som har
bodd mer enn ti år i utlandet, må søke om innføring
i manntallet, bidrar derfor til å sikre et korrekt
manntall og til å forhindre valgjuks. Utvalget mener
imidlertid at disse hensynene kan ivaretas like
effektivt uten at velgeren trenger å søke om inn-
føring i manntallet, selv om dette er svært enkelt i
dag. Utvalget foreslår derfor at velgere som ikke
har vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet
av de siste ti årene før valgdagen, skal føres inn i
manntallet hvis de stemmer. En kan si at forhånds-
stemmen samtidig er en søknad om innføring i
manntallet. Utvalget viser her til tilsvarende ord-
ning i Sverige. Denne regelen bør også gjelde for
utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller
konsulatvesenet, og deres husstand. Dette forslaget
vil både forenkle prosedyrene for innføring i mann-
tallet og gjøre regelverket likt for alle utenlands-
boende.

Utvalget mener videre at det bør være unød-
vendig at velgeren må bekrefte at han eller hun

fortsatt er norsk statsborger. Valgstyret må uan-
sett kontrollere at velgeren er norsk statsborger i
folkeregisteret.

Etter gjeldende rett må personer med stemme-
rett som ikke har vært folkeregistrert som bosatt i
Norge noen gang i løpet av de siste ti årene, søke
om innføring i manntallet i den kommunen ved-
kommende sist var folkeregistrert som bosatt.
Utvalget mener personer med stemmerett som er
bosatt i utlandet, bør kunne stemme til valget i
den kommunen de føler sterkest tilhørighet til.
Dette trenger ikke være den kommunen de var
folkeregistrert som bosatt i på det tidspunktet de
ble registrert i folkeregisteret som utvandret.
Utvalget foreslår derfor at personer med stemme-
rett som ikke har vært folkeregistrert som bosatt i
Norge i løpet av de siste ti årene før valgdagen,
skal føres inn i manntallet i den kommunen de
stemmer til.

9.5 Krav om å ha vært folkeregistrert 
i Norge for å ha stemmerett

9.5.1 Gjeldende rett

Det følger av valgloven §§ 2-1 og 2-2 at ett vilkår
for at en person skal ha stemmerett ved stortings-
valg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, er at
vedkommende er, eller noen gang har vært, folke-
registrert som bosatt i Norge. Dette vilkåret gjel-
der ikke for ansatte i diplomatiet eller konsulatve-
senet og deres husstand.

Før 1972 fulgte det av Grunnloven § 50 første
ledd at det ikke var nok å være norsk statsborger
for å ha stemmerett ved stortingsvalg. Det var
også et krav om å ha vært bosatt i Norge i fem år
samt oppholde seg der.

Fra 1973 ble det åpnet for at norske statsbor-
gere bosatt i utlandet kunne stemme hvis de noen
gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen
hadde vært innført i norsk folkeregister som
bosatt i riket. Dette førte til at noen norske bor-
gere bosatt i utlandet fikk stemme og noen ikke
fikk stemme.

Valglovutvalget som avga innstilling til valglo-
ven av 1985, foreslo (i en første delinnstilling til
departementet i september 1980) at alle norske
statsborgere bosatt i utlandet skulle ha stemme-
rett. Utvalgets forslag innebar at utenlandsopphol-
dets lengde og om de noen gang hadde vært
bosatt i Norge, ikke skulle ha noen betydning for
om de kunne stemme.

Departementet mente imidlertid at dette for-
slaget var for vidtgående.54 Etter departementets
vurdering burde det i tillegg til krav om statsbor-

52 Jf. vallagen kapittel 5 § 2.
53 Jf. folketingsvalgloven § 2, jf. § 16.
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gerskap også stilles krav om en viss tilknytning til
Norge. Vurderingen var videre at dette var mest
naturlig å oppfylles ved krav om tidligere innfø-
ring i norsk folkeregister. Departementet pekte
også på at stemmerett for norske statsborgere
som ikke har vært bosatt i Norge noen gang, rei-
ser spørsmålet om i hvilken kommune disse skal
manntallsføres.

9.5.2 Utvalgets vurdering

Utvalget har delt seg i spørsmålet om det fortsatt
bør være et vilkår for å ha stemmerett at vedkom-
mende er eller har vært folkeregistrert som bosatt
i Norge, både ved stortingsvalg og ved kommune-
styre- og fylkestingsvalg.

9.5.2.1 Stortingsvalg

Flertallet i utvalget (Christensen, Giertsen,
Holmøyvik, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Røhnebæk,
Stokstad, Storberget, Strømmen, Tørresdal, Aardal,
Aarnes og Aatlo) mener at det viktigste elementet
ved å ha norsk statsborgerskap er stemmeretten
ved stortingvalg. Flertallet foreslår derfor å fjerne
vilkåret om å ha vært bosatt i Norge for å ha stem-
merett ved stortingsvalg.

Mindretallet i utvalget (Anundsen, Grimsrud,
Hagen og Hoff) mener det fortsatt bør stilles krav
om en viss tilknytning til Norge utover statsbor-
gerskap for å kunne ha stemmerett ved stortings-
valg. Mindretallet foreslår derfor å videreføre gjel-
dende rett på dette området, det vil si at det fort-
satt skal være et vilkår for å ha stemmerett at vel-
geren har vært folkeregistrert som bosatt i
Norge.

9.5.2.2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Flertallet i utvalget (Anundsen, Giertsen,
Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmås, Nygreen, Røhne-
bæk, Strømmen, Tørresdal og Aarnes) mener at
ved kommunestyre- og fylkestingsvalg bør det
gjelde et krav om at velgeren er eller har vært fol-
keregistrert som bosatt i Norge, for å ha stemme-
rett. Stemmerett ved lokalvalg er knyttet til at de
bosatte i kommunen skal kunne være med på å
påvirke forholdene i kommunen de bor i. Flertal-
let viser her til at utenlandske statsborgere på
visse vilkår har stemmerett ved kommunestyre-
og fylkestingsvalg i den kommunen de er bosatt i,

mens de ikke har stemmerett ved stortingsvalg.
Flertallet foreslår derfor å videreføre kravet om at
norske statsborgere må ha vært folkeregistrert
som bosatt i Norge for å kunne stemme ved kom-
munestyre- og fylkestingsvalg.

Mindretallet i utvalget (Christensen, Holmøy-
vik, Høgestøl, Stokstad, Storberget, Aardal og
Aatlo) mener at stemmerett ved kommunestyre-
og fylkestingsvalg også er knyttet til det å ha stats-
borgerskap. Disse medlemmene mener at norske
statsborgere bør ha stemmerett også ved kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg, uavhengig av om de
noen gang har vært bosatt i Norge.

9.6 Stemmeplikt

Det er i dag ikke stemmeplikt i Norge eller i de
andre skandinaviske landene. I resten av verden
er det en god del land som har stemmeplikt, og
valgdeltakelsen er høyere i land som har stemme-
plikt, enn i land som ikke har det. I det følgende
diskuterer utvalget muligheten for å innføre stem-
meplikt i den norske valgordningen.

9.6.1 Gjeldende rett

Etter EMK 1. tilleggsprotokoll artikkel 3 er Norge
forpliktet til å «holde frie valg med rimelige mel-
lomrom ved hemmelig avstemning, under forhold
som sikrer at folket fritt får uttrykke sin mening
ved valget av den lovgivende forsamling». Et
spørsmål er om «frie» valg inkluderer en rett til å
la være å stemme. Ordlyden «fritt får uttrykke sin
mening ved valget av den lovgivende forsamling»
taler for at «frie valg» må referere til frihet til å
velge mellom ulike alternativer. Utvalget antar at
stemmeplikt vil være i samsvar med EMK 1. til-
leggsprotokoll artikkel 3 så lenge velgerne kan
stemme blankt,55 men dette er ikke utredet i
detalj.

9.6.2 Andre lands rett

Stemmeplikt praktiseres i 27 land i verden, for
eksempel Argentina, Australia, Brasil, Ecuador og
Mexico. Stemmeplikt er ikke utbredt i Europa,
men finnes i Belgia, Kypros, Bulgaria, Luxem-
burg, Hellas, Tyrkia og Liechtenstein.56 En inter-
nasjonal undersøkelse fra 2015 viste at nær halv-

54 Ot.prp. nr. 35 (1980–81) Om lov om endringer i lov 17.
desember 1920 nr. 1 om stortingsvalg og lov 10. juli 1925 om
kommunestyrevalg og fylkestingsvalg s. 7–8.

55 I samme retning argumenterer Jørgen Aall, Rettsstat og
menneskerettigheter: en innføring i vernet om individets
sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og
etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 2. utg.
(Bergen: Fagbokforlaget, 2007). 
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parten (46 prosent), av landene som praktiserer
stemmeplikt hadde valgdeltakelse på over 81 pro-
sent.57 Samtidig er et økt antall ugyldige eller
blanke stemmer en konsekvens av plikten til å
stemme.

Når det gjelder sanksjoner for å bryte stemme-
plikten, er bot den vanligste sanksjonen. I enkelte
land er det ikke sanksjonsbelagt å unnlate å
stemme eller slik at sanksjonshjemmelen ikke
benyttes i praksis. Belgia opererer med bøter på 5
til 10 euro dersom en person uten gyldig grunn
unnlater å møte på valgdagen. Bøtene øker i stør-
relse for hvert valg en person ikke møter opp. En
person som har unnlatt å møte opp 4 ganger på 15
år, mister muligheten til å stemme de neste 10
årene.58 Også i Luxemburg er sanksjonen bøte-
leggelse for ikke å møte opp uten at en har gyldig
grunn. Bøtene er høyere enn i Belgia, fra 100 til
250 euro, mens ikke-deltakelse gjentatte ganger
kan føre til opptil 1000 euro i bot.59

9.6.3 Tidligere behandling

Det forrige valglovutvalget mente at stemmeplikt
ikke var et alternativ, da innføring av stemmeplikt
ikke bare ville øke valgdeltakelsen, men også ha
negative effekter. Utvalget stilte seg negativt til
slike institusjonelle tiltak og uttalte samlet at «[e]t
levende demokrati skapes ikke ved påbud eller
lokkemidler, men gjennom den politiske debatten
og gjennom velfungerende politiske institusjo-
ner».60

Lokaldemokratikommisjonen kom i 2006 med
en liknende konklusjon i behandlingen av spørs-
målet:

Lokaldemokratiet blir ikkje meir vitalt og
levande gjennom påbod og lokkemidlar. Kom-
misjonen meiner stemmeplikt er spesielt pro-
blematisk fordi det set variasjonen i valdelta-
king ut av funksjon som ein viktig indikator på
demokratiet sin legitimitet. Endringar i delta-
kinga gjer at det vert ført ein kontinuerleg
debatt om situasjonen for lokaldemokratiet.

Når det gjeld premiering til innbyggjarar som
deltek i val, har kommunane i dag full fridom til
å nytte seg av slike verkemiddel. Kommisjonen
vil ikkje innskrenke kommunane sitt hand-
lingsrom på dette området.61

Inkluderingsutvalget behandlet også spørsmålet i
NOU 2011: 14 Bedre integrering– Mål, strategier,
tiltak. Utvalget pekte på at færre innvandrere med
norsk statsborgerskap stemmer enn befolkningen
sett under ett. Flertallet mente at en ordning med
stemmeplikt er interessant i en kontekst med
økende mangfold, og anbefalte at spørsmålet ble
utredet nærmere.

9.6.4 Utvalgets vurdering

I drøftingen av stemmeplikt har utvalget tatt
utgangspunkt i at det er ønskelig med høyest
mulig valgdeltakelse. Bakgrunnen for målsettin-
gen er blant annet at høy deltakelse gir et klart
mandat til valgte politikere og legitimitet til poli-
tiske beslutninger og til det demokratiske repre-
sentative styresettet. Utvalget mener likevel at
stemmeplikt ikke vil være et formålstjenlig tiltak,
da det er fare for at stemmeplikt vil kunne svekke
legitimiteten til politiske beslutninger og til styre-
settet, selv om valgdeltakelsen øker. Utvalget
mener videre at det er en grunnleggende rettighet
å kunne velge ikke å stemme, på linje med retten
for borgerne til å uttrykke politiske preferanser
ved valg.

Det sterkeste argumentet for å innføre stem-
meplikt er at det kan føre til lik valgdeltakelse på
tvers av ulike grupper og dermed lik politisk inn-
flytelse. Når den politiske innflytelsen er lik, kan
det også hevdes at det politiske systemet blir mer
mottakelig for alle borgeres politiske preferan-
ser.62 Utvalget viser i denne sammenheng til at
valgdeltakelsen i Norge varierer mellom ulike
grupper, og til at deltakelsen er lavere blant inn-
vandrere og personer med lavt utdanningsnivå.
Utvalget mener likevel at utfordringen med lav
valgdeltakelse i visse grupper bare i mindre grad
kan avhjelpes med endringer i selve valgordnin-
gen. Ansvaret for å mobilisere innvandrere og per-
soner med lavt utdanningsnivå ligger derfor hos
de politiske partiene og valgmyndighetene.

56 Tidligere var det også stemmeplikt i Østerrike, Italia og
Nederland. 

57 Abdurashid Solijonov, «Voter Turnout Trends around the
World» (Stockholm: International Institute for Democracy
and Electoral Assistance (IDEA), 2016), 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/
voter-turnout-trends-around-the-world.pdf., s. 29. Oppda-
tert ut 2015.

58 Den belgiske valgloven artikkel 210 og den belgiske
grunnloven artikkel 62 og 68.

59 Den luxemburgske valgloven artikkel 89 og 90.
60 NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte s. 17.

61 NOU 2006: 7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking
og engasjement i lokalpolitikken s. 10.

62 Se Emilee Booth Chapman, «The Distinctive Value of Ele-
ctions and the Case for Compulsory Voting», American
Journal of Political Science 63, nr. 1 (2019): 101–112, 
https://doi.org/10.1111/ajps.12393.
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Endelig gir forskning et tvetydig bilde av hvor-
vidt stemmeplikt har en positiv effekt på politisk
engasjement og involvering i befolkningen. En
studie av belgiske velgere, hvor politisk uinteres-
serte velgere i liten grad stemte i samsvar med
sine politiske preferanser, viser også at stemme-
plikt ikke nødvendigvis medfører lik politisk
representasjon.

Av disse grunnene mener flertallet i utvalget
(alle unntatt Holmås) at det ikke bør innføres
stemmeplikt i Norge.

Utvalgsmedlem Holmås mener det bør innføres
stemmeplikt uten sanksjoner. Medlemmet viser til
at Grunnloven slår fast at Norge skal være et
demokrati. For å sikre demokratiet er det viktig at
det å bidra til demokratiets opprettholdelse sees
på som et ansvar for innbyggerne. Dette kan
komme til uttrykk gjennom at innbyggernes rett

til å stemme følges av en eksplisitt forventning til
innbyggerne om å bidra til demokratiets opprett-
holdelse gjennom å delta ved valg. En slik forvent-
ning kan uttrykkes ved at valgloven inneholder en
normativ uttrykt plikt til innbyggere med stemme-
rett om å benytte retten. Negative erfaringer fra
andre land tilsier at plikten ikke bør følges av en
straff.

Siden land med stemmeplikt jevnt over har
høyere valgdeltakelse enn land uten stemmeplikt,
er det grunn til å tro at en innføring av stemme-
plikt vil kunne øke valgdeltakelsen. Det at en plikt
kun er normativ og ikke følges av sanksjoner, vil
virke i motsatt retning. Siden mange av dem som
ikke stemmer, aktivt tar et valg om å la være å
stemme, vil innføring av en stemmeplikt forsterke
argumentet om at blanke stemmer må synliggjø-
res ved valg.
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Kapittel 10  

Valgbarhet

10.1 Gjeldende rett

10.1.1 Stortingsvalg

Det følger av Grunnloven § 61 at en person må ha
stemmerett for å være valgbar til Stortinget.
Grunnloven § 50 og valgloven § 2-1 inneholder
bestemmelser om når en person har stemmerett
ved stortingsvalg. Stemmerett har norske stats-
borgere som senest i valgåret fyller 18 år. Ved-
kommende må ikke ha mistet stemmeretten etter
Grunnloven § 53, og vedkommende må være,
eller må ha vært, folkeregistrert som bosatt i
Norge.

Grunnloven § 62, jf. valgloven § 3-1, fastsetter
at personer som innehar enkelte typer stillinger,
likevel ikke er valgbare. Etter disse bestemmel-
sene er følgende personer ikke valgbare:
– ansatte i departementene med unntak av stats-

råder, statssekretærer og politiske rådgivere
– dommere i Høyesterett
– ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet

Om en person er utelukket fra valg, avhenger av
om vedkommende innehar stillingen på valg-
dagen, det vil si at kandidaten må ha sagt opp og
fratrådt stillingen før valgdagen for å kunne velges
til Stortinget. Det er således ikke noe forbud mot
at personer med slike stillinger kan stille til valg,
det vil si stå på listeforslag, og delta i valgkampen.

10.1.2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Hvem som ikke er valgbare ved kommunestyre-
og fylkestingsvalg, framgår av valgloven § 3-3.
Valgbar til kommunestyret er alle som har stem-
merett ved kommunestyrevalget, og som står inn-
ført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på
valgdagen. Personer som er utelukket eller fritatt,
er ikke valgbare. Tilsvarende regler gjelder for
valgbarhet til fylkestinget.

Utelukket fra valg til kommunestyret eller fyl-
kestinget er
a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann

b) den som i vedkommende kommune eller fyl-
keskommune er
– kommunedirektør eller dennes stedfortre-

der
– kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på til-

svarende nivå
– sekretær for kommunestyret eller fylkes-

tinget
– ansvarlig for regnskapsfunksjonen
– den som foretar revisjon for kommunen

eller fylkeskommunen

I tillegg er ansatte i sekretariatet til kommune-
rådet eller fylkesrådet ikke valgbare dersom de
har fått delegert myndighet fra rådet.

10.2 Tidligere utredninger

10.2.1 NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, 
valgte

Det forrige valglovutvalget foreslo å endre
bestemmelsen om at ansatte i departementene
ikke er valgbare til Stortinget. Utvalget mente det
var urimelig å plassere renholdsassistenter, sjåfører
og ekspedisjonssjefer i samme bås. Etter utvalgets
vurdering burde kun embetsmenn i departement-
ene være utelukket fra valg til Stortinget. Disse
blir utnevnt av Kongen i statsråd, og de skal
sverge eller avlegge forsikring om lydighet og tro-
skap til konstitusjonen og kongen, jf. Grunnloven
§ 21.

Det var få høringsinstanser som uttalte seg om
dette forslaget. Justisdepartementet gikk imidler-
tid mot forslaget:

Vi er enige i at hensynene som tilsier at depar-
tementsansatte bør utelukkes fra valgbarhet,
ikke gjør seg gjeldende for ansatte som ikke tar
del i departementets saksbehandling, som for
eksempel rengjøringspersonale og sjåfører.
Men sondringen mellom embetsmenn og tje-
nestemenn trenger ikke å være avgjørende for
hva slags arbeidsoppgaver som legges til stil-
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lingen. Mye av saksbehandlingen i departe-
mentene som kan være politisk viktige eller
kontroversielle, utføres av ansatte som ikke er
embetsmenn i grunnlovens forstand. Selv om
kravet om lojalitet til den politiske ledelsen er
sterkest for det øverste sjiktet av departe-
mentsansatte, og disse jevnt over er embets-
menn, er det viktig at den politiske ledelsen
kan føle seg trygg på at også saksbehandlere
på et lavere nivå, lojalt følger opp ledelsens
beslutninger. Slike tillitshensyn taler for at hel-
ler ikke alminnelige tjenestemenn som forbere-
der saker for den politiske ledelsen, bør ha
anledning til å stille til valg til Stortinget.

[...] Skillet burde i stedet vært knyttet opp
til hvilke arbeidsoppgaver den departe-
mentsansatte har. Det virker i alle fall lite rime-
lig at tjenestemenn som utfører arbeid for den
politiske ledelsen, skal kunne møte på Stortin-
get. Det er imidlertid ikke fremsatt noe grunn-
lovsforslag som bygger på en slik sondring
mellom ulike typer arbeidsoppgaver.

Heller ikke departementet sluttet seg til utvalgets
forslag om at kun embetsmenn i departementene
skal være utelukket fra valg til Stortinget. Depar-
tementet fremmet derfor forslag om å videreføre
bestemmelsen om at ingen ansatte i departemen-
tene skal kunne velges til Stortinget, med unntak
av statsråder, statssekretærer og (nytt) politiske
rådgivere.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttalte føl-
gende om hvilke ansatte i departementene som
bør være utelukket fra valg til Stortinget, jf. Innst.
S. nr. 209 (2002–2003) s. 5:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeider-
partiet og Sosialistisk Venstreparti, har foretatt
en vurdering av de aktuelle forslag til grunnlovs-
endringer. Etter flertallets syn er det ikke natur-
lig at andre enn embetsmennene (med unntak
av statssekretærene) i departementene skal
være utelukket fra å kunne velges til stortings-
representanter. […]

Komiteens medlemmer fra Høyre, Frem-
skrittspartiet og Kristelig Folkeparti […] vil
uttrykke skepsis til Valglovutvalgets forslag om
at forbudet mot valgbarhet for ansatte i departe-
mentene, bør begrenses til å gjelde dem som er
embetsmenn i Grunnlovens forstand. Disse
medlemmer slutter seg her til proposisjonen og
til Justisdepartementets høringsuttalelse og vil
spesielt peke på at skillet mellom embetsmenn
og tjenestemenn ikke trenger å være avgjør-
ende for hva slags arbeidsoppgaver som legges

til stillingen. Tillitshensyn taler for at heller ikke
alminnelige tjenestemenn eller kontoransatte
som deltar i forberedelsen av saker for den poli-
tiske ledelsen/regjeringen, bør ha anledning til
å stille til valg til Stortinget.

Disse medlemmer vil spesielt peke på den
uheldige situasjonen som kan oppstå dersom
en tjenestemann i et departement skulle bli
valgt til vararepresentant til Stortinget. En situ-
asjon der for eksempel en saksbehandler vek-
selvis skulle møte i Stortinget og arbeide i et
departement ville føre til vanskelige lojalitets-
konflikter når det gjelder håndtering av intern
informasjon, særlig i tilfeller der en ansatt
måtte tilhøre et annet parti enn statsråden i det
departementet vedkommende arbeider.

Valglovutvalget framhever at dagens
bestemmelse innebærer at rengjøringsperso-
nale og sjåfører behandles likt med ekspedi-
sjonssjefer. Dette er bare et stykke på vei riktig,
siden langt de fleste som arbeider med tek-
niske støttetjenester (postombæring, trykking,
rengjøring, vakthold osv.) er ansatt i Forvalt-
ningstjenesten, som er en underliggende etat,
og ikke i det enkelte departement. Disse med-
lemmer forstår det slik at kategorien «ansatte
ved Statsrådets kontorer» inkluderer de
ansatte i departementene og ved Statsmi-
nisterens kontor, mens de ansatte i Forvalt-
ningstjenesten faller utenfor. På denne bak-
grunn støtter disse medlemmer at en opprett-
holder dagens rettstilstand for så vidt gjelder
de ansatte i departementene, men slik at poli-
tiske rådgivere skal behandles likt med statsse-
kretærer og ikke lenger være utelukket fra
valg.

Ved avstemningen i Stortinget var det forslaget fra
Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti
som ble vedtatt.

10.2.2 NOU 2016: 4 Ny kommunelov

Reglene om valgbarhet og utelukkelse fra valg har
tradisjonelt sett vært de samme for valg til kom-
munestyret og fylkestinget som for valg til andre
folkevalgte organer i kommunene og fylkeskom-
munene. Kommunelovutvalget la i utredningen
fram forslag til valgbarhetsregler og regler om
hvem som er utelukket fra valg til andre folke-
valgte organer i kommunene og fylkeskommu-
nene. Utvalgets forslag var i stor grad en viderefø-
ring av gjeldende rett.

I oppfølgingen av kommunelovutvalgets utred-
ning la departementet også fram forslag om å



NOU 2020: 6 187
Frie og hemmelige valg Kapittel 10

endre valgloven § 3-3 tredje ledd om hvem som er
utelukket fra valg til kommunestyret og fylkes-
tinget. Dette ble gjort for å harmonisere ordlyden
i valgloven med ordlyden i kommuneloven. For-
slaget ble vedtatt av Stortinget sommeren 2018.

10.3 Veneziakommisjonens 
retningslinjer

Regler for god praksis i valgsaker («Code of Good
Practice in Electoral Matters») fra Veneziakommi-
sjonen slår fast at «universal suffrage» (alminnelig
stemmerett) er et grunnleggende prinsipp i euro-
peisk valgtradisjon. Det innebærer at alle skal ha
rett til å stemme og til å stille til valg. Prinsippet
kan begrenses av noen forhold som alder, nasjo-
nalitet og bosted. Personer kan også fratas retten
til å stemme og til å stille til valg, men det må gjø-
res med hjemmel i lov, og forholdsmessighets-
prinsippet skal overholdes. Betingelsene for å
frata personer retten til å stille til valg kan være
mindre strenge enn for å frata dem stemmeretten.

10.4 Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen

Den europeiske menneskerettskonvensjonen
(EMK) gjelder som norsk lov, jf. menneskerettslo-
ven § 2 nr. 1. Retten til frie valg er regulert i proto-
koll 1 artikkel 3 til EMK: «De høye Kontrahe-
rende Parter forplikter seg til å holde frie valg
med rimelige mellomrom ved hemmelig avstem-
ning, under forhold som sikrer at folket fritt får
uttrykke sin mening ved valget av den lovgivende
forsamling.»

Bestemmelsen stiller ikke kun krav til avviklin-
gen av valg. Den europeiske menneskerettsdom-
stolen (EMD) har i sin praksis også lagt til grunn
at bestemmelsen sikrer borgernes rett til å
stemme og til å stille som kandidat til den lovgi-
vende forsamlingen.1

Statene har bred skjønnsfrihet til å regulere
rettigheter etter protokoll 1 artikkel 3. Praksis fra
EMD viser imidlertid at inngripen i rettigheter
etter bestemmelsen vil kunne være i strid med
EMK med mindre visse krav er oppfylt. Følgende
momenter må vurderes:
– Bygger begrensningen på et legitimt formål,

det vil si, er den saklig begrunnet?
– Er begrensningen uforholdsmessig, eller vir-

ker den vilkårlig?2

– Er begrensningen generell, eller er den basert
på en individuell vurdering?

– Har behovet for å ha begrensningen endret
seg?

– Kan hensynet bak begrensningen oppnås på
mindre inngripende måter?

Domstolen har behandlet flere saker om valgbar-
het. Tanase mot Moldovia (2010) gjaldt et forbud
mot at borgere med dobbelt statsborgerskap satt i
parlamentet. Dette var begrunnet i hensynet til å
beskytte Moldovas lover, institusjoner og nasjo-
nale sikkerhet. Domstolen kom til at det var andre
måter å sikre dette på. Domstolen la i tillegg vekt
på de uforholdsmessige konsekvensene forbudet
hadde for de partiene som på det tidspunktet
utgjorde opposisjonen. Det ble konkludert med at
tiltaket var uforholdsmessig, og at det var brudd
på protokoll 1 artikkel 3.

Zdanoka mot Latvia (2006) gjaldt et forbud
mot at personer som hadde deltatt aktivt i Kom-
munistpartiet etter 13. januar 1991, kunne stille til
valg til parlamentet. Bestemmelsen må sees på
bakgrunn av partiets deltakelse i to statskupp mot
det nylig uavhengige Latvia i 1990. Domstolen
kom til at tiltaket ikke var et brudd på artikkel 3 i
første tilleggsprotokoll. Forbudet måtte vurderes i
lys av den politiske og historiske sammenhengen i
Latvia. Domstolen uttalte likevel at siden situasjo-
nen i Latvia hadde stabilisert seg, burde Latvia
oppheve forbudet. Dersom dette ikke ble gjort
snarlig, ville konklusjonen kunne bli en annen i en
eventuell ny sak.

Domstolen har videre pekt på at innskrenknin-
ger i rettighetene etter menneskerettskonvensjo-
nen bør undergis en konkret vurdering i det
enkelte tilfellet. Det skal derfor mye til for at gene-
relle innskrenkninger som ikke kan begrunnes i
et legitimt formål i det enkelte tilfellet, skal kunne
aksepteres. Adamsons mot Latvia (2008) gjaldt en
bestemmelse om at alle personer som hadde tje-
nestegjort i KGB, var utelukket fra å stille til valg
til parlamentet. Domstolen uttalte i denne saken at
det var gått en tid siden Latvia ble uavhengig. Det
var derfor ikke tilstrekkelig med en generell mis-
tanke mot en hel gruppe av personer. Det burde
derimot foretas en sak-til-sak-vurdering av hva
vedkommende hadde foretatt seg i tjenesten. For-
budet ble forlenget i 2004 uten at det ble begrun-
net, til tross for tiden som var gått, og et mer sta-
bilt Latvia. Domstolen kom på denne bakgrunnen
til at innskrenkningen i valgbarhet hadde vært vil-
kårlig.3

1 Mathieu-Mohin og Clerfayt mot Belgia (1987). 2 Yumak og Sadak mot Tyrkia (2008).
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10.5 OSSEs anbefalinger

Etter stortingsvalget i 2009 uttalte OSSE følgende
i sin Election Assessment Mission Report om valg-
barheten for ansatte i departementene: «Conside-
ration might be given to allowing officials
employed in government ministries the right to be
elected to office.»

OSSE oppfordret altså norske myndigheter til
å vurdere å gi ansatte i departementene anledning
til å bli valgt til stortingsrepresentanter.

Departementet uttalte i sitt svar til OSSE at det
kan være gode grunner for å vurdere endringer i
regelverket, for eksempel å skille mellom ansatte
basert på stilling eller arbeidsoppgaver. Det ble
også uttalt at det kan være grunn til å vurdere hvil-
ket tidspunkt kandidaten må fratre for å kunne
være valgbar. Ved stortingsvalg må den ansatte
fratre stillingen før valgdagen for å være valgbar.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er fristen
for å fratre først før kommunestyret eller fylkestin-
get trer sammen. Departementet fulgte opp sitt
svar til OSSE i Prop. 64 L (2010–2011) Endringer i
valgloven og kommuneloven (ombudsplikt, forseg-
ling av valgurner mv.). I proposisjonen konklu-
derte departementet med at «gode grunner kan
tale for at det vurderes endringer i Grunnlovens
bestemmelser om valgbarhet til Stortinget for
ansatte i departementene».

10.6 Nordisk rett

I Sverige gjelder de samme vilkårene for å være
valgbar som for å ha stemmerett. Ved valg til Riks-
dagen må kandidaten 1) være svensk statsborger,
2) ha fylt 18 år senest på valgdagen, 3) være folke-
registrert i Sverige eller noen gang ha vært det.
Personen må dessuten på forhånd ha samtykket
til å være kandidat. Det er ikke noen tilsvarende
unntak for departementsansatte mv. i Sverige, slik
det er i Norge.

I Danmark er en person valgbar hvis han eller
hun 1) har fylt 18 år, 2) er dansk statsborger,
3) har fast bopel i Danmark og 4) ikke er under
vergemål og fratatt den rettslige handleevnen. Det
er heller ikke tilsvarende valgbarhetsbegrensnin-
ger til Folketinget i Danmark som i Norge. Tvert
imot står det i den danske grunnloven § 30 andre
ledd at «[t]jenestemænd, som vælges til medlem-
mer af folketinget, behøver ikke regeringens tilla-

delse til at modtage valget». Det har ikke vært
noen diskusjon om hensiktsmessigheten av disse
reglene i Danmark, heller ikke knyttet til en even-
tuell lojalitetsplikt.

I Finland er i utgangspunktet alle med stem-
merett valgbare til Riksdagen. Unntatt er likevel
personer med militære stillinger. I tillegg kan per-
soner som innehar følgende stillinger, stille til valg
til Riksdagen, men de må fratre stillingen for å
kunne ta imot valget: «justitiekanslern i statsrådet,
riksdagens justitieombudsman, medlemmar i
högsta domstolen eller högsta förvaltningsdom-
stolen och riksåklagaren». Det har heller ikke i
Finland vært noen diskusjon om å legge begrens-
ninger på valgbarheten til ansatte i departemen-
tene (eller andre statsansatte) utover det regelver-
ket de har i dag.

10.7 Utvalgets vurdering

10.7.1 Innledning

Valgbarhetsregler bør bygge på prinsippet om at
færrest mulig skal utelukkes fra å kunne stille til
valg. Det å utelukke noen særskilte fra å kunne
stille til valg griper inn i den enkeltes rettigheter
og borgernes rett til å la seg representere av de
personer de ønsker. Det bør derfor foreligge gode
grunner for å utelukke enkeltgrupper fra å kunne
stille til valg. Dette gjelder særlig for vervet som
stortingsrepresentant, som er det viktigste folke-
valgte vervet i Norge. Dette følger også av EMK
og internasjonale standarder.

Etter grunnlovsreformen i 2014 fikk Grunnlo-
ven § 49 første ledd et nytt andre ledd: «Stortin-
gets representanter velges gjennom frie og hem-
melige valg.» Høyesterett har i flere dommer,
blant andre Rt. 2015 s. 93, lagt til grunn at de nye
grunnlovsbestemmelsene som kom med grunn-
lovsreformen i 2014, «skal tolkes i lys av de folke-
rettslige forbildene, men likevel slik at fremtidig
praksis fra de internasjonale håndhevingsorga-
nene ikke har samme prejudikatsvirkning ved
grunnlovstolkningen som ved tolkningen av de
parallelle konvensjonsbestemmelsene». Grunnlo-
ven § 49 første ledd andre punktum har sin paral-
lell i EMK protokoll 1 artikkel 3. Grunnloven 49 er
som EMK protokoll 1 artikkel 3 taus om den også
inneholder en rett til å stille til valg. Det er imidler-
tid lang og sikker praksis fra EMD at protokoll 1
artikkel 3 også omfatter retten til å stille til valg.
Konsekvensen av dette er etter utvalgets vurde-
ring at EMDs praksis om retten til å stille til valg
har overføringsverdi til tolkningen av den tilsva-

3 Se også Hirst (nr. 2) mot Storbritannia hvor domstolen kom
til at et generelt stemmerettsforbud for fanger var i strid
med protokoll 1 artikkel 3 (2005).
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rende retten i Grunnloven § 49 første ledd andre
punktum.

10.7.2 Stortingsvalg – ansatte 
i departementene

10.7.2.1 Om valgbarhetsbegrensningene er gått ut 
på dato

Hovedinnholdet i Grunnloven § 62 om begrens-
ninger i valgbarheten, er fra 1814. Det var opprin-
nelig bare «Statsraadets Medlemmer og de
Embedsmænd, som ere ansatte ved dets Comtoi-
rer, eller Hoffets betjente og dets Pensionister»
som ikke kunne velges til Stortinget. Begrunnel-
sen for dette var hensynet til maktfordelingsprin-
sippet, det vil si tredelingen av statsmakten mel-
lom den lovgivende makten (Stortinget), den
utøvende makten (Kongen/regjeringen) og den
dømmende makten (domstolene). Stortingsrepre-
sentantene skal ha en fri stilling, uavhengig av
regjeringen. Samtidig skal de ansatte i departe-
mentene være lojale overfor politisk ledelse i
departementene. Det ble derfor lagt til grunn at
embetsmennene ikke ville kunne utøve vervet
som stortingsrepresentant med den ønskede uav-
hengighet og frimodighet.4

Da Grunnloven ble vedtatt, fantes det 5 depar-
tementer med til sammen 24 ansatte. Dette står i
sterk kontrast til at det i departementene i 2017
var 4 538 ansatte.5 Embetsmennene i departemen-
tene var den gang i et annet avhengighetsforhold
til regjeringen enn i dag.

Grunnloven § 62 ble endret i 1913 slik at stats-
rådene ble valgbare til Stortinget, men uten rett til
å møte som representanter så lenge de hadde sete
i statsråd. Samtidig ble ordet «Embedsmænd»
endret til «Tjenestemænd». Alle ansatte i departe-
mentene ble dermed utelukket fra valg til Stortin-
get. Begrunnelsene og merknadene i grunnlovs-
forslaget så vel som i innstillingen og debatten i
Stortinget knyttet seg til spørsmålet om å gjøre
statsrådene valgbare. Hva som var bakgrunnen
for å utvide kretsen av dem som ikke er valgbare i
departementene, til alle ansatte, ble ikke berørt.6

Også Stortinget var helt annerledes i 1814 enn
i dag. Det satt ikke sammen hele året, men møttes
kun hvert tredje år i noen måneder. Det var der-
med den gang en reell mulighet for å kombinere
vervet som (fast) stortingsrepresentant med ver-
vet som embetsmann, noe det ikke er i dag. Årlige
storting ble innført i 1871, men begrenset til to
måneder i året. Fra 1908 kunne Stortinget være
samlet så lenge Stortinget selv ville. I årene rundt
1913 varte sesjonene normalt fra midten av januar
og ble avsluttet i juli eller august. Heltids stor-
tingspolitikere som i dag var det heller ikke på det
tidspunktet tale om.

Med heltids stortingsrepresentanter står vi
derfor i dag overfor en annen problemstilling. For
de fast innvalgte er det i praksis ikke mulig å
inneha en stilling i et departement samtidig med
stortingsvervet. Likevel kan det være uheldige
sider ved å åpne for at sentralt ansatte tjenes-
temenn eller embetsmenn i et departement velges
til Stortinget. Dette gjelder kanskje særlig for
vararepresentanter som i stor grad vil kunne
veksle mellom å være ansatt i et departement og å
møte på Stortinget.

En innvending mot å åpne for at en person kan
gå fra å være ansatt i departementet til å være
stortingsrepresentant og tilbake til å være ansatt i
departementet, er at dette vil kunne rokke ved all-
mennhetens så vel som ved politisk ledelses for-
ventninger om et nøytralt embetsverk. Utvalgets
flertall (alle unntatt Anundsen) mener likevel at å
veksle mellom slike stillinger og stortingsvervet
ikke er mer betenkelig enn å veksle mellom å
være en del av den politiske ledelsen i et departe-
ment og å arbeide i et departement, noe det er
anledning til i dag. Personer i den politiske ledel-
sen i departementene er kun underlagt visse
begrensninger i oppgaveutførelsen når de går til å
være ordinært ansatt i departementene, jf. karan-
teneloven. Det er ikke noe krav om at ansatte i
departementene må fratre stillingen dersom de
skal tre inn i den politiske ledelsen i et departe-
ment.

Lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt,
karantene og saksforbud for politikere, embets-
menn og statsansatte (karanteneloven) inne-
holder blant annet bestemmelser om karantene
og saksforbud for statsråder, statssekretærer og
politiske rådgivere som går over i embete eller
stilling i departementene.

Etter karanteneloven § 10 første ledd kan
statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere

4 Innføringen av parlamentarismen har svekket den klas-
siske begrunnelsen for valgbarhetsbegrensninger for
embetsmenn/ansatte i departementene, nemlig hensynet
til maktfordelingsprinsippet. Etter innføringen av parla-
mentarismen har det ikke lenger reelt vært tre uavhengige
statsmakter i og med at regjeringen kun sitter så lenge den
har Stortingets tillit.

5 «Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen
2016–2017», Difi-notat 2019:1 (Oslo: Direktoratet for for-
valtning og ikt (Difi), 2019).

6 Dokument 72 (1911), Indst. S. L. (1913) og debatten i Stor-
tinget 1. juli 1913 i Stortingstidende 1913, s. 2 144–2 175.
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som tiltrer eller gjeninntrer som departements-
råd, assisterende departementsråd, ekspedisjons-
sjef eller kommunikasjonssjef i det departementet
vedkommende har vært politiker, ikke utøve
embetets eller stillingens funksjoner i seks måne-
der etter fratreden. Tilsvarende forbud gjelder
kun i tre måneder der overgangen skjer til et
annet departement, fordi det da ikke er like stor
risiko for mistanke om rolleblanding mellom fag
og politikk.

I det tidsrommet vedkommende ikke kan
utøve embetets eller stillingens funksjoner, kan
han eller hun heller ikke ha arbeidsoppgaver som
innebærer et direkte rådgivningsforhold til poli-
tisk ledelse, eller som vedrører saker som ved-
kommende hadde til behandling i sin politiske stil-
ling, jf. karanteneloven § 10 andre ledd.

Karanteneloven § 11 regulerer overgang til
andre stillinger i departementene enn de som er
nevnt i § 10. Dersom en politiker går over til andre
embeter eller stillinger i departementene enn de
ledende stillingene som omfattes av karantenelo-
ven § 10, kan departementet bestemme at ved-
kommende ikke skal ha oppgaver som innebærer
direkte rådgivning til den politiske ledelsen, for en
periode på inntil seks måneder etter fratreden fra
den politiske stillingen.

Det å utelukke noen fra å kunne stille til valg
griper inn i den enkeltes rettigheter og borgernes
rett til å la seg representere av de personer de
ønsker. Valgbarhetsbegrensningen er svært gene-
rell. Den gjelder alle ansatte i departementene
uten hensyn til hvilke arbeidsoppgaver de har.

Det bør foreligge meget gode grunner for å
utelukke enkeltpersoner eller enkeltgrupper fra å
kunne stille til valg, jf. praksis fra EMD og interna-
sjonale valgstandarder. Vervet som stortingsre-
presentant er det viktigste folkevalgte vervet i
Norge. Alle personer med stemmerett bør derfor i
utgangspunktet kunne velges til Stortinget.

I så måte kan det stilles spørsmål ved om
begrensningen er vilkårlig med hensyn til å sikre
at politisk ledelse har tillit til de ansatte. Tillit er
særlig aktuelt for ansatte som har arbeidsoppga-
ver som innebærer direkte rådgivning overfor
politisk ledelse. Det er først og fremst departe-
mentsråder og ekspedisjonssjefer som har slike
oppgaver, men også andre ansatte kan fra tid til
annen utføre denne typen oppgaver. Det kan også
være grunn til å anta at uavhengigheten til en stor-
tingsrepresentant lettere vil bli satt på prøve der-
som det er høyt ansatte embetsmenn i departe-
mentene som blir valgt inn på Stortinget, enn om
det er en vanlig saksbehandler. Utvalgets flertall
mener at praksisen fra EMD, jf. Adamsons mot

Latvia og Hirst mot Storbritannia, gjør at det kan
stilles spørsmål ved om automatisk tap av valgbar-
het for departementsansatte uten at det blir fore-
tatt en individuell vurdering av grunnlaget for
tapet av valgbarhet, er en uforholdsmessig inngri-
pen i den enkeltes rettigheter etter EMK protokoll
1 artikkel 3.

Utvalgets flertall vil også vise til at ansatte i
departementene er valgbare til nasjonalforsamlin-
gen i både Danmark, Sverige og Finland. Regel-
verket synes ikke å ha medført særskilte proble-
mer i disse landene. Dette er alle land som Norge
gjerne sammenlikner seg med, og dette tyder på
at det ikke er behov for å ha så strenge valgbar-
hetsbegrensninger i Norge heller. Utvalgets fler-
tall antar også at personer som er ansatt i høyere
stillinger i departementene, vil være tilbake-
holdne med å stille til valg, slik ansatte i Danmark
er.

Etter flertallets vurdering går det et skille mel-
lom det å være valgt som fast representant og det
å være vararepresentant. I praksis er det ikke
mulig å kombinere vervet som fast stortingsrepre-
sentant med arbeid i departementet. Vedkom-
mende representant vil måtte søke permisjon fra
arbeidet i departementet for hele valgperioden.
Vararepresentanter vil midlertid ofte kunne veksle
mellom å møte på Stortinget og å arbeide i et
departement. Det er særlig denne rollekombina-
sjonen som vil kunne være problematisk. Det pro-
blematiske er ikke først og fremst knyttet til å
utøve rollen som stortingsrepresentant, men til å
skulle komme tilbake til departementet. Å skulle
gi råd til den politiske ledelsen i departementet
rett etter å ha møtt på Stortinget for et annet poli-
tisk parti kan utfordre politisk ledelses og all-
mennhetens tillit til at den ansatte bygger sine råd
på faglighet og ikke på egne politiske oppfatnin-
ger. Det er imidlertid andre måter å skape den
nødvendige tilliten på enn å utelukke ansatte i
departementene fra å være valgbare til Stortinget.
Utvalgets flertall redegjør for dette under.

Utvalgets flertall mener etter en samlet vurde-
ring at valgbarhetsbegrensningen for ansatte i
departementene bør endres.

Utvalgsmedlem Anundsen viser til at hensy-
nene bak bestemmelsen om at sentrale embets-
menn i departementene ikke kan stille til valg, er
å sikre embetsverkets nøytralitet og tilliten til
denne. Det er en avgjørende forutsetning for
måten vårt demokrati er innrettet på at den til
enhver tid sittende politiske ledelse skal ha full til-
lit til eget embetsverks nøytralitet og faglige anbe-
falinger.
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Stortinget vedtar lover, budsjetter og kontrol-
lerer den utøvende makt. Å skifte mellom å være
representant for ett parti i det ene øyeblikket og
sentral embetsmann for en regjering bestående av
konkurrerende partier i det andre vil være kre-
vende både for den politiske ledelsen og for
embetsmannen. Det er også prinsipielt betenkelig
at en embetsmann er ansvarlig for egen embetsut-
øvelse i det ene øyeblikket og i det andre ansvarlig
for å kontrollere denne som stortingsrepresen-
tant.

Dette vil bli forsterket av at en som stortings-
representant kan velges inn og ut av Stortinget
flere ganger, med en mellomperiode hvor ved-
kommende da skal fungere som høytstående
embetsmann i en regjering vedkommende aktivt
har arbeidet for å fjerne.

Alternativet til dagens ordning vil være at en
større del av departementet skiftes ut ved regje-
ringsskifter, og at eksempelvis alle ledere til og
med ekspedisjonssjefnivå går fra å være ansatte
embetsmenn til å bli politisk oppnevnt. Utvalgs-
medlem Anundsen mener at det ikke vil være en
hensiktsmessig ordning, og vil derfor beholde
dagens begrensning for ansatte i departementene.

10.7.2.2 Ulike alternativer

Utvalget har vurdert om det bør gjelde ulike
begrensninger i valgbarheten for ulike typer
ansatte i departementene. En valgbarhetsregel
basert på om de ansatte deltar i saksbehandlingen
for den politiske ledelsen, eventuelt gir direkte
råd til den politiske ledelsen, vil etter utvalgets
mening bli for generell og inngripende (uforholds-
messig) overfor ansatte som kun i liten grad vil
oppfylle et slikt vilkår. Disse forholdene tilsier at
det ikke bør innføres valgbarhetsregler basert på
hva slags oppgaver de ansatte utfører. En slik
regel vil dessuten i praksis være svært vanskelig å
håndheve for valgmyndighetene.

En løsning kan være å legge seg på samme
nivå for hvem som er utelukket fra valg til Stortin-
get, som for valg til kommunestyret og fylkestin-
get. Kommunedirektøren og dennes stedfortre-
der, samt kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på
tilsvarende nivå i kommunen og fylkeskommu-
nen, er utelukket fra valg til kommunestyret og
fylkestinget. Bakgrunnen for dette er et ønske om
å unngå dobbeltroller og sammenblanding av
administrative og politiske funksjoner. De fleste
kommunestyre- og fylkestingsmedlemmer er del-
tidspolitikere, og personer i de nevnte stillingene
vil derfor – i motsetning til de faste stortingsrepre-

sentantene – på samme tid være både politikere
og ansatte tjenestemenn.

Departementene blir administrativt ledet av en
departementsråd (som i enkelte tilfeller har andre
navn: finansråd, utenriksråd). Enkelte departe-
menter har også en assisterende departements-
råd. Departementene er delt inn i avdelinger,
inkludert en kommunikasjonsenhet.7 Avde-
lingene blir ledet av en ekspedisjonssjef, med unn-
tak av kommunikasjonsenhetene, som blir ledet
av en kommunikasjonssjef.

Hvis vi trekker de samme grensene for hvem
som skal være utelukket fra valg til Stortinget,
som ved lokalvalg, vil det innebære at kun depar-
tementsråden og dennes stedfortreder, ekspedi-
sjonssjefene og kommunikasjonssjefen vil være
utelukket fra å stille til valg. Et slikt skille samsva-
rer også med skillet i karanteneloven, hvor inne-
havere av slike stillinger er underlagt strengere
restriksjoner for hva de kan utføre i stillingen når
de går tilbake til stillingen fra å ha vært i politisk
ledelse i et departement, enn det andre ansatte i
departementene er. Begrunnelsen for dette skillet
er at personer i disse stillingene har innflytelse på
departementets virksomhet til enhver tid, og at de
står i et direkte rådgivningsforhold til den poli-
tiske ledelsen. Det er derfor særlig grunn til å
stille krav til lojaliteten til de ansatte som har slike
stillinger.

Utvalget legger til grunn at en slik regel ikke
vil være i strid med EMK. Det er flere grunner til
dette. En slik bestemmelse vil ikke gjelde alle
ansatte, men kun ansatte med spesielle funksjoner
hvor det er særskilte begrensninger for å ivareta
hensynet til et fritt storting og de ansattes lojalitet
til politisk ledelse. I tillegg vil det faktum at det er
blitt foretatt en ny vurdering av behovet for et slikt
regelverk, i seg selv være et moment for at regel-
verket er i tråd med EMK.

Enda et alternativ kan være å foreslå at alle
embetsmenn i departementene ikke skal kunne
velges til Stortinget, slik det forrige valglovutval-
get foreslo, og slik det var i 1814. Det vil imidlertid
ikke være like treffsikkert og vil være mer vilkår-
lig enn forslaget om å utelukke departements-
råder og ekspedisjonssjefer. Det er for eksempel
en del ansatte i departementene i dag som er
embetsmenn fordi de tidligere hadde lederstillin-
ger. Begrunnelsen for valgbarhetsbegrensningen

7 Enkelte departementer har enheter som ikke benytter
betegnelsen avdeling, som etatsstyringsenheten i Finans-
departementet og enhet for økonomi og styring i Justisde-
partementet.
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treffer ikke nødvendigvis disse i sine nåværende
stillinger.

10.7.2.3 Utvalgets forslag

Begrunnelsen for valgbarhetsbegrensningen for
ansatte i departementene er at dette skal sikre et
fritt og uavhengig storting, og at politisk ledelse i
departementene og allmennheten skal ha tillit til
at de ansatte i departementene er faglige og uten
egne politiske agendaer. Dette er et legitimt hen-
syn etter EMK. Praksis fra EMD viser likevel at
det er viktig å vurdere om hensynet bak en
begrensning i valgbarhet fortsatt gjelder, og at
hensyn kan miste sin vekt over tid som følge av
den generelle samfunnsutviklingen.

Utvalgets flertall (alle unntatt Anundsen) har
derfor kommet til at det ikke bør gjelde noen
begrensninger for ansatte i departementene til å
kunne velges til Stortinget: Stortingsvervet er det
viktigste folkevalgte vervet. Utvalgets flertall leg-
ger til grunn at i dagens samfunn vil alle ansatte i
departementene, både embetsmenn og andre
ansatte, kunne utøve vervet som stortingsrepre-
sentant med den nødvendige uavhengighet og fri-
modighet. Dette gjelder både ansatte som er faste
representanter, og ansatte som blir valgt som vara-
representanter, selv om den siste gruppen vil
kunne veksle mellom rollen som ansatt i departe-
mentet og å møte på Stortinget. En begrensning i
valgbarheten vil dessuten etter flertallets vurde-
ring være en for stor inngripen i den enkeltes rett
til å stille til valg sett opp mot de hensyn som en
slik regel er ment å beskytte. Utvalgets flertall
viser til at det ikke gjelder noen begrensninger i
adgangen til å veksle mellom politisk ledelse i et
departement og å være ordinært ansatt i departe-
mentet. Eventuelle ulemper ved å la ansatte i
departementene være valgbare til Stortinget vil
dessuten kunne avhjelpes med mindre inngri-
pende tiltak. Utvalgets flertall viser også til at for-
slaget er i tråd med rettstilstanden i Sverige, Dan-
mark og Finland.

10.7.2.4 Andre begrensninger for ansatte 
i departementene

Det nøytrale embetsverket er et sentralt element i
det norske statsapparatet. Dette kan imidlertid bli
utfordret dersom ansatte i departementene kan
velges til Stortinget og gå tilbake til arbeidet i
departementet når valgperioden er over. Etter
karanteneloven gjelder det i dag visse begrensnin-
ger for hva en ansatt i departementene kan utføre
av arbeidsoppgaver i en viss tid etter å ha vært en

del av politisk ledelse i et departement. Bakgrun-
nen for disse reglene er at ansatte i departemen-
tene skal være lojale overfor den til enhver tid sit-
tende regjering og den politikken som regjerin-
gen fører. Den politiske ledelsen i departemen-
tene må ha tillit til de ansatte i departementene og
til at de rådene politisk ledelse får, bygger på et
faglig grunnlag og ikke på de ansattes egne poli-
tiske standpunkter. Dette er også viktig av hensyn
til allmennhetens tillit til forvaltningen. Politikere
har andre roller og funksjoner enn embetsmenn
og andre ansatte. Sammenblanding av disse rol-
lene vil kunne redusere politikernes og allmenn-
hetens tillit til at de ansatte i departementene gir
politikerne råd på faglig grunnlag, ikke etter eget
politisk syn.

Utvalgets flertall (alle unntatt Anundsen)
mener disse hensynene tilsier at det vil kunne
være behov for enkelte begrensninger i hvilke
arbeidsoppgaver en departementsansatt kan
utføre i en overgangsperiode etter å ha vært stor-
tingsrepresentant. Dette gjelder både når ved-
kommende kommer tilbake til departementet
etter å ha vært fast representant, men særlig for
vararepresentanter som vekselsvis møter i Stor-
tinget og arbeider i et departement.

Etter flertallets vurdering vil det særlig kunne
være aktuelt å begrense den ansattes oppgaver
slik at vedkommende ikke kommer i et direkte
rådgivningsforhold til politisk ledelse i departe-
mentet. Dette gjelder spesielt for departements-
råder, ekspedisjonssjefer og kommunikasjonssje-
fer, hvor slik kontakt med politisk ledelse er en
sentral del av arbeidsoppgavene som ligger til
slike stillinger. Det er ikke nødvendig å endre lov-
verket for å kunne iverksette tiltak. En slik
begrensning vil som utgangspunkt falle inn under
arbeidsgivers alminnelige styringsrett.8

Utvalgets flertall mener det ikke bør innføres
noen lovbestemmelser som regulerer hvilke
arbeidsoppgaver ansatte i departementene kan
utføre i en periode etter at de har vært stortingsre-
presentanter. Det er flere årsaker til dette. For det
første er det etter flertallets vurdering mindre
behov for slike begrensninger i disse tilfellene
enn når den ansatte kommer fra å ha vært en del
av politisk ledelse i et departement. Dette henger
sammen med at det er en tettere kobling mellom
det å være ansatt i et departement og å være en
del av politisk ledelse enn å være ansatt i et depar-
tement og samtidig være stortingsrepresentant.
For det andre vil det kunne variere hvor ofte og
hvor lenge en ansatt som er vararepresentant til

8 Se Prop. 44 L (2010–2011) s. 83–84.
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Stortinget, møter på Stortinget. Det vil derfor
være behov for fleksible regler for slike situasjo-
ner. Utvalgets flertall mener dette bedre kan opp-
nås ved å benytte arbeidsgivers styringsrett enn
ved lovregulering.

Etter flertallets vurdering bør det være opp til
det enkelte departementet å vurdere om det i de
konkrete tilfellene er behov for å benytte arbeids-
givers styringsrett for å pålegge visse begrensnin-
ger i de ansattes arbeidsoppgaver etter at de har
møtt på Stortinget.

10.7.3 Stortingsvalg – andre ansatte

10.7.3.1 Ansatte i diplomatiet og konsulatvesenet

OSSE har ikke tatt opp spørsmålet om valgbarhet
for ansatte i diplomatiet og konsulatvesenet, som
utgjør en mer avgrenset gruppe enn departe-
mentsansatte. Disse forholdene tilsier at begrens-
ningen ikke åpenbart er i strid med EMK.

Bestemmelsen som utelukker tjenestemenn i
diplomatiet og konsulatvesenet, kom inn i 1928.
Fram til da hadde disse – på grunn av et davæ-
rende vilkår om å være bosatt i riket – ikke hatt
stemmerett. Med stemmerett ble de også valg-
bare, noe som ikke ble ansett som ønskelig.

Begrunnelsen for å utelukke ansatte i diploma-
tiet og konsulatvesenet er til dels den samme som
for å utelukke ansatte i departementene, nemlig
«saavel egenarten av den gjerning som er betrodd
de utsendte tjenestemænd, som det særegne loya-
litetsforhold hvori de staar og maa staa til landets
regjering til enhver tid», jf. Innst. S. nr. 96 (1928).
Det blir også trukket fram at de er utelukket av
hensyn til den beordringsplikten de er underlagt
fra Utenriksdepartementets side, jf. Ot.prp. nr. 2
(1984–85) Om lov om stortingsvalg, fylkestingsvalg
og kommunestyrevalg (valgloven).

Det kan likevel være verdt å merke seg at
Utenriksdepartementet bare få måneder etter at
Norge i 1905 fikk en egen utenrikstjeneste, ba Jus-
tisdepartementet fremme forslag om at norske
diplomatiske og konsulære tjenestemenn burde få
stemmerett og dermed også bli valgbare: «Det er
av betydning, at der aapnes adgang til at tilføre
Stortinget den praktiske kyndighet paa utenriks-
væsenets omraade, som personer, der har gjort
tjeneste i diplomatiet eller konsulatvæsenet i
utlandet, maa antages at være i besiddelse av.»

Justisdepartementet var ikke enig, og det ble
derfor ikke fremmet noe slikt forslag i 1905.9

Utvalgets flertall (alle unntatt Anundsen) viser
til punkt 10.7.2.3, hvor utvalgets flertall forslår å
oppheve begrensningen i valgbarhet for ansatte i
departementene. De hensyn som ligger til grunn
for at ansatte i diplomatiet og konsulatvesenet ikke
er valgbare, overlapper i stor grad med de hensyn
som har vært anført for ansatte i departementene.
Etter flertallets vurdering bør derfor også denne
gruppen ansatte, på lik linje med ansatte i departe-
mentene, kunne velges til Stortinget.

Utvalgsmedlem Anundsen viser til sin vurde-
ring i punkt 10.7.2.1 og foreslår å videreføre
dagens begrensning i valgbarheten for ansatte i
diplomatiet og konsulatvesenet.

10.7.3.2 Dommere i Høyesterett

Bestemmelsen om at dommere i Høyesterett er
utelukket fra valg til Stortinget, ble vedtatt av et
enstemmig Storting i 2003. Begrunnelsen for at
dommere i Høyesterett ikke er valgbare, er hensy-
net til maktfordelingsprinsippet og Høyesterett
som eneste uavhengige makt til Stortinget.

Utvalget viser til at Høyesterett har en kon-
trollfunksjon overfor Stortinget ved å prøve om
lover gitt av Stortinget holder seg innenfor Grunn-
lovens grenser, jf. Grunnloven § 89. Etter Grunn-
loven § 83 kan dessuten Stortinget innhente Høy-
esteretts betenkning om juridiske emner. Høyes-
terettsdommerne utgjør hver for seg en sentral
del av den dømmende makten. Det er svært få
høyesterettsdommere, mens det er flere tusen
ansatte i departementene. Disse momentene til-
sier etter utvalgets vurdering at det fortsatt bør
gjelde et krav om at dommere i Høyesterett må
fratre stillingen for å være valgbare til Stortinget.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må en
kandidat som innehar en stilling som gjør at ved-
kommende ikke er valgbar, fratre stillingen før
kommunestyret eller fylkestinget trer i funksjon,
for å kunne velges. Det kunne være aktuelt å inn-
føre en slik bestemmelse for dommere av Høyes-
terett ved stortingsvalg, slik departementet har
skissert som en mulig lovendring til OSSE. Utval-
get mener imidlertid at det er forskjell mellom de
ulike valgene og de stillingene det gjelder.

Medlemmer av kommunestyret og fylkestin-
get kan innvilges fritak fra vervet etter reglene i
kommuneloven, mens det ikke foreligger tilsva-
rende fritaksmuligheter for stortingsrepresentan-
ter. Plikten til å stå i vervet er således strengere
for stortingsrepresentanter enn for kommune-
styre- og fylkestingsrepresentanter. Dette bør
også gjenspeiles i tidspunktet for når valgbarhe-
ten blir vurdert.9 Innst. S. nr. 96 (1928). 
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Å stille til valg innebærer å inngå en form for
kontrakt med velgerne om at vedkommende kan-
didat vil ta på seg vervet hvis han eller hun blir
valgt. Denne kontrakten og den strengere
ombudsplikten ved stortingsvalg innebærer etter
utvalgets vurdering at ved stortingsvalg bør vel-
gerne være sikre på at kandidater som har sagt
seg villige til å stå på en valgliste, er valgbare og
dermed kan motta valget. Utvalget mener derfor
at dommere i Høyesterett må ha fratrådt stillingen
før valglistene blir godkjent, for å være valgbare.

10.7.4 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Utvalget viser til at Stortinget sommeren 2018
vedtok ny kommunelov og endringer i en rekke
andre lover, blant annet valgloven § 3-3 om valg-
barhet ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Utvalget finner det derfor ikke naturlig å gå nær-
mere inn på disse reglene så kort tid etter at Stor-
tinget har vurdert reglene.
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Kapittel 11  

Ombudsplikt

11.1 Innledning

Ombudsplikten har tradisjonelt vært tredelt. For
det første er det en plikt til å stille til valg dersom
en blir ført opp på en valgliste. For det andre er
det en rett og en plikt til å ta imot vervet dersom
en blir valgt, og for det tredje en rett og plikt til å
fungere i vervet ut den perioden en er valgt for.

Ombudsplikten er begrunnet med at delta-
kelse er en borgerplikt – alle har et ansvar for fel-
lesskapet ved å delta i behandlingen av samfunns-
messig viktige saker. En sentral bakgrunn for
ombudsplikten er også demokratihensynet, ved at
flest mulig skal kunne velges som folkets repre-
sentanter. Et ytterligere hensyn som begrunner
ombudsplikten, er rekrutteringshensynet, ved at
plikten bidrar til å sikre rekruttering til folke-
valgte organer. Ombudsplikten bygger på at ver-
vet er personlig. Representanter som melder seg
ut av et parti eller blir ekskludert fra et parti, har
fortsatt rett og plikt til å stå i vervet ut perioden.

11.2 Gjeldende rett

11.2.1 Stortingsvalg

Den tredelte ombudsplikten er regulert i Grunn-
loven §§ 63 og 71 samt valgloven §§ 3-1 og 3-2.
Etter Grunnloven § 63 er hovedregelen at enhver
som velges til representant, plikter å motta valget.
Grunnloven § 63 ble i januar 2020 endret, og det
ble tatt inn en ny bokstav c som innførte en mulig-
het til å få fritak fra å stå på liste dersom kandida-
ten avgir en skriftlig erklæring. Det er nå fritak fra
å stå på en valgliste eller nekte å motta valget som
stortingsrepresentant1

– dersom kandidaten har stemmerett i et annet
fylke

– dersom kandidaten har møtt som representant
på alle Storting siden forrige valg

– dersom kandidaten har avgitt skriftlig erklæ-
ring om at vedkommende ikke ønsker å stå på
en valgliste

Den siste fritaksgrunnen gjelder kun plikten til å
stå på en liste og ikke plikten til å ta imot valget.
Plikten til å fungere i vervet følger av Grunnloven
§ 71, som fastslår at Stortingets medlemmer fun-
gerer i fire sammenhengende år. Hverken Grunn-
loven eller valgloven har regler om fritak eller per-
misjon fra plikten til å fungere i vervet ut perio-
den. Reglene i Grunnloven § 62 innebærer imid-
lertid at stortingsrepresentanter som går over i
stillinger som gjør at de ikke er valgbare, eller
stortingsrepresentanter som blir statsråd, statsse-
kretær eller politisk rådgiver, må midlertidig tre
ut av Stortinget.

11.2.2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Ombudsplikten ved kommunestyre- og fylkes-
tingsvalg er hjemlet i valgloven §§ 3-3 og 3-4. Det
er ikke lenger noen reell plikt til å stå på liste, da
adgangen til fritak i valgloven § 3-4 ble betydelig
utvidet i 2011.2 Etter bestemmelsen har den som
avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke
ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten,
rett til å bli fritatt.

En kandidat plikter å ta imot vervet dersom
vedkommende har latt seg oppføre på en valgliste.

Når det gjelder plikten til å fungere i vervet,
åpner kommuneloven for fritak. Kommunestyret
og fylkestinget kan frita en folkevalgt som ikke
kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig
ulempe for ham eller henne, jf. kommuneloven
§ 7-9.

1 Grunnloven § 63 regulerer uttrykkelig bare plikten til å
motta valget. Bestemmelsen er imidlertid tolket slik at fri-
taksgrunnene omfatter også plikten til å stå på liste, jf. blant
annet Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 146.

2 Prop. 64 L (2010–2011) Endringer i valgloven og kommune-
loven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.), jf. Innst.
286 L (2010–2011). Endringene trådte i kraft 1. januar 2012. 
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11.3 Plikt til å stå på liste og til å motta 
valg

11.3.1 EMK og FNs konvensjon om sivile og 
politiske rettigheter

I EMK artikkel 11 framkommer følgende:

1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige for-
samlinger og til frihet til forening med
andre, herunder rett til å danne og slutte
seg til fagforeninger for å verne sine
interesser.

2. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli
undergitt andre innskrenkninger enn de
som er foreskrevet ved lov og er nødven-
dige i et demokratisk samfunn av hensyn til
den nasjonale sikkerhet eller offentlige
trygghet, for å forebygge uorden eller kri-
minalitet, for å beskytte helse eller moral
eller for å beskytte andres rettigheter og fri-
heter. Denne artikkel skal ikke hindre at
lovlige innskrenkninger blir pålagt utøvel-
sen av disse rettigheter for medlemmene av
de væpnede styrker, av politiet og av stats-
forvaltningen.

I FNs konvensjon om sivile og politiske rettighe-
ter (SP) er det fastsatt følgende:
– Artikkel 18 (2): «Ingen må utsettes for tvang

som vil kunne innskrenke hans frihet til å
bekjenne seg til eller å anta en religion eller tro
etter eget valg.»

– Artikkel 19 (1): «Enhver skal ha rett til
meningsfrihet uten inngrep.»

– Artikkel 22: «Enhver skal ha rett til forenings-
frihet […]. Utøvelsen av denne rettighet skal
ikke være underkastet andre begrensninger
enn slike som er foreskrevet i lov, og som er
nødvendige i et demokratisk samfunn av hen-
syn til den nasjonale eller offentlige sikkerhet,
den alminnelig samfunnsorden (ordre public),
til beskyttelse av den offentlige helse eller
moral eller beskyttelse av andre rettigheter og
friheter.»

11.3.2 OSSEs anbefalinger og 
departementets oppfølging

OSSE ba i etterkant av sine valgobservasjoner i
2009 og 2013 om at Norge vurderte en videre
adgang til fritak fra å stille på liste. De norske
reglene setter ikke noe vilkår om samtykke fra
personen som føres opp på et listeforslag. Konse-
kvensen har vært at enkelte personer, gjerne

kjente personer, blir ført opp på listeforslag mot
sin vilje. Den eneste fritaksgrunnen på dette tids-
punktet var i praksis å melde seg inn i et annet
politisk parti enn det partiet som har fremmet
listeforslaget, jf. daværende Grunnloven § 63 og
valgloven § 3-2.

OSSE uttalte blant annet følgende i sin Ele-
ction Assessment Mission Report (2009):

The obligation to be elected should be seen in
light of the fundamental rights to freedom of
political opinion/belief and association esta-
blished by the International Covenant on Civil
and Political Rights. These would include the
right to be apolitical in both thought and asso-
ciation and the right not to associate with any
political party.

Consideration might be given to reviewing
the duty to be elected, ensuring it is fully con-
sistent with the International Covenant on Civil
and Political Rights which states that no one
should be forced to associate with a political
party or group not of his/her choosing.

I Prop. 64 L (2010–2011) Endringer i valgloven og
kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valg-
urner mv.) legger departementet til grunn at plik-
ten til å stille på liste kan være i strid med de prin-
sipperklæringer om tanke-, menings- og forenings-
frihet som framkommer i SP og EMK. Departe-
mentet gjengir drøftingen i høringsnotatet, hvor
det står:

Konvensjonens art. 22 og EMKs art. 11 omfat-
ter retten til å danne og slutte seg til organisa-
sjoner og foreninger, herunder politiske par-
tier. Det er antatt at retten også er negativt
avgrenset, det vil si at man har en rett til ikke å
slutte seg til slike organisasjoner. I lys av dette
kan stilles spørsmålstegn ved samsvaret med
regelen i Grunnloven og valgloven, om fritak
etter innmelding i annet parti. For å slippe å
stille til valg må «uvillige» kandidater i realite-
ten melde seg inn i et parti for dermed å få fri-
tak fra å stå på listen. […] Det kan anføres at
dette strider mot prinsippet om organisasjons-
frihet. Det harmonerer dårlig med det grunn-
leggende prinsippet om at politisk engasjement
skal være en privatsak og frivillig, dersom man
må melde seg inn i et politisk parti for å slippe
unna en nominasjon man ikke ønsker.

På bakgrunn av blant annet anbefalingen fra
OSSE foreslo departementet en generell fritaksre-
gel for kommunestyre- og fylkestingsvalg. Forsla-
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get fikk tilslutning i Stortinget. Fritaksregelen
innebærer at det er tilstrekkelig at en person leve-
rer en skriftlig erklæring til valgmyndighetene
der vedkommende erklærer at han eller hun ikke
ønsker å stå på den aktuelle listen, jf. valgloven
§ 3-4.

Departementet foreslo ikke konkrete lov-
endringer for stortingsvalg, da disse reglene er
hjemlet i Grunnloven. Departementet understre-
ket imidlertid at tilsvarende endring også bør gjø-
res for stortingsvalg.

Stortinget behandlet et forslag om å endre
Grunnloven § 63 i januar 2020, jf. Dokument 12:30
(2015–2016) (fritak fra ombudsplikten ved stor-
tingsvalg).3 Forslaget fikk det nødvendige flertal-
let for å bli vedtatt og vil ha virkning fra og med
stortingsvalget i 2021.4

Endringen innebærer en regel som tilsvarer
den generelle fritaksregelen ved lokalvalg. Plikten
til å stå på liste bortfaller dermed dersom kandida-
ten «har avgitt skriftlig erklæring om at vedkom-
mende ikke ønsker å stå på en valgliste». Søkna-
den om fritak må knytte seg til et bestemt liste-
forslag. På den måten skal det ikke være anled-
ning til å søke om generelt fritak fra plikten til å
stille til valg eller å søke om fritak før vedkom-
mende er ført opp som kandidat på et listeforslag.
Det ble ikke gjort endringer i de andre boksta-
vene i § 63.

11.3.3 Nordisk rett

I Sverige er det ingen plikt til å stille som kandidat
på et listeforslag. Kandidatene må avgi en skriftlig
erklæring om at de godtar partiets nominasjon.
Velgerne kan i visse tilfeller selv føre opp kandi-
datnavn på stemmeseddelen, men også da må
kandidaten på forhånd samtykke til nominasjo-
nen.

I Danmark skal alle kandidatene avgi erklæ-
ring om at de stiller, med opplysninger om navn,
personnummer, stilling og bopel.

11.3.4 Utvalgets vurdering

11.3.4.1 Stortingsvalg

Utvalget viser til departementets konklusjon om
at plikten til å stå på liste kan være i strid med

organisasjonsfriheten, slik denne framkommer i
EMK artikkel 11 og SP artikkel 22. Utvalget er
enig i at det er problematisk at «uvillige» kandida-
ter må melde seg inn i et annet politisk parti for å
kunne fritas. Den enkeltes rett til organisasjonsfri-
het taler derfor for å utvide adgangen til fritak. At
en person som ikke er interessert i eller ikke vil
assosieres med det aktuelle partiet, plikter å stå
på listen, er også villedende for velgerne. Erfa-
ringsvis har slike situasjoner oppstått ved at min-
dre partier fører opp kjente personer på valglis-
tene, trolig for å få oppmerksomhet. Personene
det gjelder, kan oppleve det som krenkende eller
ubehagelig å bli assosiert med de aktuelle parti-
ene. Utvalget viser også til at regelverket er
endret for kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Utvalget støtter på denne bakgrunn den ved-
tatte endringen av Grunnloven § 63 om rett til fri-
tak fra å stå på en valgliste. Utvalget er enig i at
det bør være tilstrekkelig for å få fritak at en per-
son leverer en skriftlig erklæring til valgmyndig-
hetene om at vedkommende ikke ønsker å stå på
den aktuelle listen. Utvalget mener videre at de
øvrige fritaksgrunnene dermed blir overflødige.
Disse ble imidlertid ikke endret av Stortinget i
behandlingen av den nye fritaksgrunnen. Utvalget
foreslår å oppheve fritaksgrunnene fra plikten til å
stå på en valgliste i Grunnloven § 63.

Utvalget har på bakgrunn av den nylig vedtatte
endringen av Grunnloven § 63 vurdert om
reglene om rett til å nekte å ta imot valget bør
videreføres, jf. Grunnloven § 63 og valgloven § 3-
2. Dersom en kandidat ikke benytter seg av retten
til å nekte å stå på en liste, bør ikke han eller hun
ensidig kunne nekte å ta imot valget. Kandidaten
har da stilt seg til disposisjon for velgerne. Å
nekte å ta imot valget vil være å bryte den kon-
trakten som kan sies å ha oppstått mellom vel-
gerne og den valgte. Utvalget kan ikke se noen
grunner til å videreføre denne regelen. Utvalget
mener derfor at adgangen til å nekte å ta imot val-
get bør oppheves.

11.3.4.2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Reglene om rett til å kreve seg fritatt fra kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg ble endret i 2011 etter
anbefaling fra OSSE. Utvalget mener disse
reglene bør videreføres, jf. utvalgets vurderinger
om dette knyttet til stortingsvalg.

3 Se Innst. 129 S.
4 Dokument 12:30 (2015–2016) (fritak fra ombudsplikten ved

stortingsvalg), grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner,
Erik Skutle, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Martin
Kolberg.
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11.4 Plikt til å fungere i vervet

11.4.1 Vervet som stortingsrepresentant

11.4.1.1 Nordisk rett

I Danmark kan et medlem av Folketinget til
enhver tid nedlegge sitt mandat. Rettigheten utle-
des av folketingsvalgloven § 5 om at ingen kan
«opstilles» til valg uten selv å ha meldt seg som
kandidat til valget.

I Sverige kan Riksdagen samtykke til at et
medlem trer ut, jf. Regeringsformen kapittel 4
§ 11. Regeringsformen stiller ikke noe krav til
årsaken for å kunne tre ut. Riksdagens praksis
synes liberal, da en lang rekke representanter har
fått fritak, blant annet for å gå inn i kommunalpoli-
tikken, næringslivet eller andre verv. Göran Pers-
son og Fredrik Reinfeldt trådte begge ut av Riks-
dagen etter eget ønske etter å ha fratrådt som
statsministre.

I Finland kan Riksdagen innvilge fritak (opp-
hør av oppdraget som representant) dersom «riks-
dagen anser att det finns en godtagbar orsak till
detta», jf. den finske grunnloven § 28. Praksisen
er sprikende, men utøvelse av en samfunnsmessig
viktig oppgave eller stilling er et typisk tilfelle som
har gitt grunnlag for fritak.

I tillegg har Sverige og Danmark egne regler
om permisjon. I Sverige gir Riksdagsordningen
regler for dette («ledighet»). I praksis ser det ut til
at permisjon innvilges ved sykdom, omsorg for
egne barn eller utøvelse av visse offentlige eller
internasjonale oppdrag. I Danmark fastsetter Fol-
ketingets forretningsorden en rekke grunnlag for
at et folketingsmedlem kan få permisjon
(«orlov»). Grunnene for permisjon kan blant
annet være «sygdom», «midlertidig udsendelse i
offentligt hverv» eller «andre grunde». Praksisen
synes å være liberal, og representanter har fått
permisjon på grunnlag av blant annet arbeid i det
private næringsliv og kommunalpolitisk arbeid.

11.4.1.2 Stortingets praksis

Søknad om permisjon behandles av Stortinget
etter innstilling av presidentskapet, jf. Stortingets
forretningsorden § 5. Praksisen er liberal når søk-
naden begrunnes med forhold som sykdom, fød-
sel, velferd eller virksomhet knyttet til stortingsar-
beidet (for eksempel delegasjonsreiser, partimø-
ter) o.l.5

Når det gjelder permisjon for å ta andre verv
eller stillinger (eksempelvis fylkesmann), har
Stortinget ført en streng praksis. Likevel har Stor-

tinget gitt langvarige permisjoner for representan-
ter som får viktige internasjonale verv som antas å
være av nasjonal interesse. De tre siste stortings-
periodene har totalt tre stortingsrepresentanter
fått langvarige permisjoner: Jens Stoltenberg
(NATO-generalsekretær), Dagfinn Høybråten
(generalsekretær i Nordisk ministerråd) og
Børge Brende (direktør i World Economic
Forum). Selv om det i realiteten er tale om fritak
for resten av stortingsperioden, er permisjonene
formelt sett gitt for hver enkelt stortingssesjon
etter søknad.6 Enkelte andre verv har også gitt
grunnlag for fritak, som da representant Eidem
ble valgt til riksrevisor i 1990.7 Stortingsrepresen-
tanter som utnevnes eller ansettes som statsråd,
statssekretær eller politisk rådgiver, søker ikke
permisjon i medhold av Stortingets forretningsor-
den. Disse trer midlertidig ut av vervet som stor-
tingsrepresentant med hjemmel i Grunnloven
§ 62 andre ledd. En representant som har tiltrådt
en stilling som gjør at vedkommende ikke lenger
er valgbar, søker heller ikke permisjon etter for-
retningsordenen, men går ut av Stortinget i kraft
av reglene om valgbarhet i Grunnloven § 62 første
ledd.8

Stortingets praksis for å gi permisjoner har
ikke støtte i Grunnlovens tekst. Grunnloven § 71
sier bare at de valgte representantene fungerer
som medlemmer av Stortinget i fire år. Det er
uklart om og hvor langt Grunnloven tillater permi-
sjon fra stortingsvervet.

Etter eldre praksis godtas som regel kortvarig
fravær uten permisjon ved såkalt utbytting mel-
lom partigruppene. Ordningen opprettholder styr-
keforholdet mellom partiene under voteringer ved

5 Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati: statsforfatningsret-
ten i prinsipielt og komparativt lys, Fjerde utgave (Oslo:
Fagbokforlaget, 2017), s. 188.

6 For eksempel følger det av referatet fra Stortingets for-
handlinger 1. oktober 2016 at representanten Jens Stolten-
berg fikk innvilget permisjon fra og med 1. oktober til og
med 30. september 2017 på grunn av stillingen som NATOs
generalsekretær. Stortinget innvilget på samme måte per-
misjon i både 2014 og 2015.

7 Siden den andre verdenskrigen har Stortinget innvilget
permisjoner for å tiltre stilling som Riksrevisor ved
fire tilfeller. Dette gjaldt Lars Breie, Tor Oftedal, Petter Fur-
berg i tillegg til Bjarne Mørk-Eidem.

8 For eksempel fratrådte representanten Erik Solheim, da
han ikke lenger var valgbar på grunn av tiltredelse i stilling
i utenrikstjenesten. Av referatet fra Stortingets forhandlin-
ger 4. april 2000 følger: «Presidenten: Fra representanten
Erik Solheim foreligger meddelelse om at han fra 1. april
2000 har tiltrådt stilling i utenrikstjenesten. Denne medde-
lelse foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt. Før-
ste vararepresentant for Oslo, Lisbet Rugtvedt, har tatt sete
som representant.»
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at representanter med motsatt standpunkt heller
ikke møter til voteringen.

11.4.1.3 Grunnlovsforslag

Ved to anledninger har stortingsrepresentanter
fremmet likelydende lovforslag om rett til å ned-
legge sitt verv som stortingsrepresentant på nær-
mere angitte vilkår. Stortinget har ikke sluttet seg
til noen av disse. Forslagsstillerne har blant annet
vist til følgende, jf. dokument nr. 12:21 (2007–
2008) og 12:37 (2011–2012):

Den praksis som har vokst frem, beveger seg
på kanten av Grunnlovens system. Dette gir i
seg selv en viktig grunn til å «rydde opp» gjen-
nom grunnlovsendring. Men også for den
enkelte vil det være å foretrekke at represen-
tantene i unntakstilfelle fikk en mulighet til å bli
fritatt fra sitt mandat. Dette vil kunne skje uten
at utgangspunktet om plikt til å motta valget og
til å fungere valgperioden ut, blir vesentlig
svekket.

[…] en mer begrenset endring som uttryk-
kelig åpner for at Stortinget selv etter søknad
kan vedta fritak for resten av perioden, vil være
en stadfesting av den praksis som har utviklet
seg og en måte å bringe denne delen av Grunn-
loven i takt med den tiden vi lever i.

Representantene fremmet tre alternative forslag
til nytt andre ledd i Grunnloven § 71. Det mest
liberale satte ingen andre vilkår enn at represen-
tanten søker om fritak. Det mest restriktive alter-
nativet gjaldt fritak kun dersom fritaket er av
nasjonal interesse. Det tredje alternativet overlot
til Stortinget å sette nærmere kriterier for fritak i
forretningsordenen. I alle alternativene gjaldt fri-
taket for resten av valgperioden.

Ved behandlingen av forslaget i 2016 uttalte
kontroll- og konstitusjonskomiteen blant annet føl-
gende, jf. Innst. 161 S (2015–2016):

Komiteens f l e r t a l l  alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, mener forslaget
om å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget
slik det fremkommer i grunnlovsforslaget, kan
bidra til å svekke bevisstheten om den forplik-
telse det innebærer å være stortingsrepresen-
tant. F l e r t a l l e t  mener det må legges stor
vekt på det ansvar en representant er pålagt
etter Grunnloven. F l e r t a l l e t  viser til at de
samme forslagene som fremmes, ble fremmet i
2008 uten å oppnå støtte ved Stortingets
behandling i 2010. F l e r t a l l e t  vil vise til at

forslagene den gang, av en samlet komité, ble
vurdert til å være på grensen, eller over gren-
sen, til ikke å være i tråd med Grunnlovens
ånd. Med bakgrunn i den grunnlovsforankrede
forpliktelse som ligger i stortingsvervet, er det
etter f l e r t a l l e t s oppfatning ikke riktig om
Stortinget selv i etterkant av et valg kan inn-
vilge fritak etter søknad. Det mest liberale
alternativet vil i praksis fjerne plikten til å motta
valg som stortingsrepresentant. F l e r t a l -
l e t  mener det er viktig for forståelsen av ver-
vet som stortingsrepresentant at det fortsatt
skal være en borgerplikt for dem som velges.
F l e r t a l l e t  mener dagens regelverk i prak-
sis fungerer godt i situasjoner der det kan være
krevende å kombinere stortingsvervet med
andre oppgaver.

Komiteens medlem fra S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til at vervet som stor-
tingsrepresentant er en grunnlovfestet plikt.
Det er d e t t e m e d l e m s  syn at det bør være
svært høy terskel for å frita fra et slikt ansvar.
Dagens praksis åpner for permisjon i visse til-
feller, men dette praktiseres strengt. Det er
etter d e t t e  m e d l e m s  syn gode argu-
menter for å grunnlovfeste denne innarbeidede
praksis, som har bred politisk støtte og er i
bruk i dag.

Samtidig kan det finnes situasjoner utover
dette der den enkelte representant, av politiske
eller personlige grunner, vil ønske å fratre sitt
verv, og der det kan være i allmenn interesse at
det blir innvilget. Det er i så fall viktig at det
skjer etter ønske fra den enkelte, at det er pre-
sisert i Stortingets forretningsorden hva disse
grunnene kan være og at det fortsatt praktise-
res strengt. Flere andre land har langt videre
mulighet for å gi fritak fra verv som parlamen-
tariker, uten at dette synes å gå ut over statusen
til vervet eller viktigheten av parlamentet. Etter
d e t t e  m e d l e m s  syn er det oppgavene
Stortinget har, ikke reglene for å fratre, som gir
Stortinget dets autoritet.

På dette grunnlag vil d e t t e  m e d l e m s
primært støtte forslag 3 B og C, der represen-
tanter kan fritas etter nærmere bestemmelser i
Stortingets forretningsorden.

11.4.1.4 Utvalgets vurdering

Ombudsplikten har tradisjonelt vært begrunnet
med den enkeltes ansvar for fellesskapet ved å
delta i behandlingen av samfunnsmessig viktige
saker (borgerplikten). I tillegg har rekrutterings-
hensynet og demokratihensynet, ved at flest
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mulig skal kunne velges som folkets representan-
ter, vært sentrale. Utvalget viser til at ved kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg er det ikke lenger
noen reell plikt til å stå på liste, jf. innføringen av
den generelle fritakshjemmelen i 2011. En tilsva-
rende fritaksgrunn ble vedtatt av Stortinget i
januar 2020 for stortingsvalg.9 Utvalget er enig i
denne endringen. Når plikten til å stå på liste helt
eller delvis er opphevet, spiller de tradisjonelle
hensynene bak ombudsplikten en mindre rolle.
Utvalget finner derfor grunn til å framheve at ver-
vet som stortingsrepresentant er landets fremste
tillitsverv. Velgerne kan sies å inngå en fireårig
kontrakt med den som blir valgt. Velgerne har
ikke adgang til å si opp kontrakten, og motstykket
kan sies å være at heller ikke den valgte bør ha en
ensidig oppsigelsesadgang. Forholdet mellom vel-
gerne og kandidatene taler for at det fortsatt skal
være en streng plikt til å fungere i vervet ut stor-
tingsperioden.

Utvalget mener videre at hensynet til å mot-
virke at representanter blir presset ut, står sentralt
i spørsmålet om adgang til fritak. For å verne om
representantene og velgernes preferanser bør
hverken mediene, representantens parti, varare-
presentanter eller politiske motstandere kunne
presse fram en søknad om fritak. Utvalget viser i
den forbindelse til at vervet som stortingsrepre-
sentant er personlig. Representanter som melder
seg ut av et parti eller blir ekskludert fra et parti,
har fortsatt rett og plikt til å stå i vervet ut perio-
den. Videre har representantene også et selvsten-
dig ansvar og må selv ta stilling til de avgjørelser
de er med på å treffe. Dette tilsier en streng plikt
for en stortingsrepresentant til å fungere i vervet
ut perioden.

Utvalgets flertall (Anundsen, Grimsrud, Hagen,
Hoff, Holmøyvik, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Stok-
stad, Strømmen, Tørresdal, Aardal, Aarnes og
Aatlo) mener Stortingets praksis med å gi permi-
sjoner bør være forankret i Grunnloven. Grunnlo-
ven § 71, som regulerer stortingsvervet, angir
ikke om og hvor langt Grunnloven tillater permi-
sjon fra stortingsvervet. Stortingets rett til å gi
kortvarige permisjoner ved midlertidige forfall
følger av lang praksis og støttes av ordningen med
vararepresentanter.10 Derimot er den senere prak-
sisen med langvarige fritak fra stortingsvervet for
resten av valgperioden vanskelig å forene med
Grunnlovens ordlyd og hensynene bak ombuds-

plikten.11 Slike fritak har formelt blitt innvilget for
hver enkelt sesjon, men innebærer i realiteten et
fritak for resten av valgperioden. Eksemplene på
slik permisjon for å tiltre som riksrevisor kan
muligens stå i en særstilling siden det her er
snakk om et verv underlagt Stortinget og hjemlet
i Grunnloven § 75 bokstav k. Disse medlemmene
kan ikke se noen praktiske ulemper med å grunn-
lovfeste gjeldende permisjonspraksis. En hjemmel
i Grunnloven som overlater til Stortinget å gi nær-
mere regler, kan vanskelig sies å gi mindre fleksi-
bilitet for Stortinget. Dersom Grunnloven reflek-
terer Stortingets praksis med å gi permisjoner, vil
Stortinget til gjengjeld få en eksplisitt og klar
hjemmel for en permisjonspraksis som ved flere
tilfeller har vært omdiskutert. Hjemmel i Grunnlo-
ven vil også fremme åpenhet og ærlighet rundt de
faktiske forholdene. En hjemmel i Grunnloven for
Stortinget til å gi regler om permisjonsordningen
vil dessuten kunne forhindre vilkårlighet og for-
skjellsbehandling ved tildeling av permisjon.

Utvalgets flertall mener Stortingets praksis
med å innvilge permisjon ved blant annet sykdom,
fødsel, virksomhet knyttet til stortingsarbeidet og
kortvarige velferdspermisjoner kan videreføres.
Etter disse medlemmenes syn har imidlertid Stor-
tingets praksis med å gi langvarige permisjoner til
stortingsrepresentanter for å ivareta internasjo-
nale verv av nasjonal interesse vært for liberal.
Disse medlemmene er enige i at det bør gis per-
misjon for å eksempelvis bli generalsekretær i
NATO, men er i tvil om det bør gis permisjon for å
bli generalsekretær i Nordisk ministerråd. Det
bør imidlertid ikke gis permisjon fra stortingsver-
vet for å bli direktør i World Economic Forum.
Etter dette fremmer disse medlemmene forslag
om å innta en hjemmel i Grunnloven § 71 om at
Stortinget kan gi regler om velferdspermisjon.
Dette vil typisk gjelde permisjon ved sykdom,
svangerskap, omsorgsforpliktelser, fødsel, barns
og barnepassers sykdom. Det foreslås også en

9 Se dokument 12:30 (2015–2016) og Innst. 129 S.
10 Se for eksempel Torkel Halvorsen Aschehoug, Norges

nuværende statsforfatning, andre utgave, bind 1 (Christia-
nia: P. T. Mallings boghandels forlag, 1891), s. 453 flg.

11 Se Smith, Konstitusjonelt demokrati, s. 188: «Likevel har
Stortinget i praksis fritatt noen få representanter for resten
av valgperioden, slik at han eller hun kunne påta seg opp-
gaver som antas å være av nasjonal interesse (typisk inter-
nasjonale verv). Dette er strengt tatt grunnlovsstridig. Hvis
man åpner for en mulighet for slike fritak, bør man altså
sørge for adekvat grunnlovsregulering.» Noen støtte for
ordningen med fritak for hele den resterende valgperioden
kan heller ikke finnes i tidligere statsrettslitteratur, se Johs.
Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, Oslo
2017, s. 195–197; Frede Castberg, Norges statsforfatning,
Tredje utgave, bd. 1 (Oslo: Universitetsforlaget, 1964), s.
273–276; Bredo Morgenstierne, Lærebok i den norske stats-
forfatningsret, Tredje utgave, bd. 1 (Oslo: O. Christiansens
trykkeri, 1926), s. 327–328; Aschehoug, Norges nuværende
statsforfatning, s. 453 flg.
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hjemmel til å kunne innvilge kortvarige permisjo-
ner av andre årsaker. Fritak fra stortingsvervet
med virkning for den resterende valgperioden kan
bare gis hvis representanten søker permisjon for å
utøve andre oppgaver av nasjonal interesse. Utval-
gets flertall understreker at listen skal ligge høyt
for å få fritak etter denne bestemmelsen.

For å verne stortingsrepresentantenes uav-
hengighet bør det presiseres i Grunnloven at
adgangen til å innvilge permisjon kun bør gjelde
når representanten selv har søkt om dette. Det
betyr at Stortinget ikke på eget initiativ kan
pålegge en representant permisjon. Disse med-
lemmene understreker videre at retten til permi-
sjon bør praktiseres restriktivt, slik hele utvalget
påpeker innledningsvis.

Utvalgets mindretall (Christensen, Giertsen,
Røhnebæk og Storberget) viser til at spørsmålet om
nærmere regulering av adgangen til fritak ligger
innenfor Stortingets sfære. Disse medlemmer
viser til at Stortingets praksis er velfungerende og
gir Stortinget nødvendig fleksibilitet i spørsmålet.
Det er derfor ikke behov for å innta regler om per-
misjon i Grunnloven.

11.4.2 Kommunale og fylkeskommunale verv

Utvalget viser til at plikten til å fungere i kommu-
nale og fylkeskommunale verv blir regulert av
kommuneloven. Stortinget vedtok ny kommu-
nelov sommeren 2018. Utvalget har derfor ikke
funnet det hensiktsmessig å vurdere disse
reglene.

11.4.3 Særskilt om stortingsrepresentanter 
som utnevnes til statssekretær eller 
politisk rådgiver

11.4.3.1 Gjeldende rett

Utnevning av stortingsrepresentanter til statsse-
kretær eller politisk rådgiver er en omdiskutert
praksis. Sammen med statsrådene står disse for-
melt i en noe annen stilling enn stortingsrepresen-
tanter som søker fritak. Stortinget innvilger i disse
tilfellene ikke permisjon i medhold av forretnings-
ordenen § 5.12 Grunnloven § 62 andre ledd slår
derimot uttrykkelig fast at statsråder, statssekre-
tærer og politiske rådgivere ikke kan møte som

representanter så lenge de innehar sine embeter/
stillinger13, og det er med hjemmel i denne
bestemmelsen stortingsrepresentantene fratrer
sitt verv.

Grunnloven § 62 andre ledd forutsetter at til
tross for plikten til å stå i stortingsvervet etter
Grunnloven § 71 er det adgang til å utnevne eller
ansette allerede valgte stortingsrepresentanter til
statssekretær og politisk rådgiver. Bestemmelsen
forutsetter også at sittende statssekretærer eller
politisk rådgivere kan fortsette i sine posisjoner
selv om de skulle bli valgt som stortingsrepresen-
tanter. Selve utnevningen av statssekretærer har
hjemmel i Grunnloven § 12. Utnevningen av poli-
tiske rådgivere hviler på Grunnloven § 3 som leg-
ger den utøvende makt til Kongen.14 15

11.4.3.2 Utvalgets vurdering

Utvalget har tatt utgangspunkt i ombudsplikten,
og hensynet til å verne om at velgernes preferan-
ser blir gjeldende. Videre er vervet som stortings-
representant landets fremste tillitsverv. «Kontrak-
ten» mellom velgeren og den valgte bør derfor
rettslig sett stå svært sterkt. Utvalget viser til at
det ble behandlet et forslag i Stortinget om forbud
mot å utnevne stortingsrepresentanter til statsse-
kretær og politisk rådgiver i januar 2020.16 Forsla-
get bygger på dokument 12:1 (2011–2012) og er
begrunnet med hensynet til maktfordeling og
hensynet til å sikre at velgernes preferanser blir
gjeldende.17 Forslaget ble ikke vedtatt. Utvalget
er likevel prinsipielt enig med forslagsstillerne i at
det er betenkelig i et maktfordelingsperspektiv at
regjeringen skal kunne påvirke Stortingets sam-
mensetning.

Utvalgets flertall (Anundsen, Grimsrud, Hagen,
Hoff, Høgestøl, Nygreen, Strømmen, Tørresdal, Aar-
dal og Aatlo) viser til ombudsplikten og mener at

12 Derimot følger det av referat fra Stortingets forhandlinger
19. juni 2015 da stortingsrepresentant Gjermund
Hagesæter ble utnevnt til statssekretær, at presidenten
refererte til brevet fra Statsministerens kontor til Stortinget
og uttalte: «Presidenten foreslår at det refererte brevet ved-
legges protokollen. – Det anses vedtatt.»

13 Stortinget endret Grunnloven § 62 i 1976 slik at statssekre-
tærer ble valgbare. I tillegg ble bestemmelsen endret slik at
en statssekretær, på lik linje med en statsråd, ikke kan fun-
gere som stortingsrepresentant så lenge han eller hun
innehar sitt embete. Politisk rådgivere fikk tilsvarende
rettsstilling på disse punktene etter en grunnlovsendring i
2003.

14 Se nærmere om statssekretærer og politiske rådgivere i
Håndbok for politisk ledelse, punkt 2.2–2.4. Tilgjengelig
under www.regjeringen.no/hpl. 

15 Også før endringene i Grunnloven § 62 i 1976 var det
adgang til å utnevne en stortingsrepresentant til statssekre-
tær, jf. St.meld. nr. 58 (1975–76) Om statssekretærordningen
m.m og om avskjed m.m av embetsmenn s. 30.

16 Se Dokument 12:40 (2015–2016) og Innst. 126 S (2019–
2020).

17 Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad
og Kjersti Toppe. 



202 NOU 2020: 6
Kapittel 11 Frie og hemmelige valg

de til enhver tid 169 stortingsrepresentantene
ikke bør kunne utnevnes til statssekretær eller
ansettes som politisk rådgiver og slik ikke kunne
møte som representant. Flertallet mener at
Grunnloven § 14 bør endres slik at stortingsrepre-
sentanter ikke lenger kan utnevnes eller ansettes
som statssekretærer eller politiske rådgivere.
Disse medlemmene legger til grunn at det ikke er
tilstrekkelig å endre Grunnloven § 62 andre ledd.
Dette henger sammen med at det også før denne
bestemmelsen ble vedtatt, var adgang til å
utnevne en stortingsrepresentant til embetet som
statssekretær.

Flertallet peker videre på at en liknende pro-
blemstilling oppstår dersom en sittende statsse-
kretær eller politisk rådgiver velges inn på Stortin-
get. Samtidig er dette en situasjon der regjerin-
gens mulighet til å påvirke sammensetningen av
Stortinget er begrenset. Regjeringen kan kun
påvirke om den nyvalgte representanten skal til
Stortinget eller bli i regjeringen, og det er lite tro-
lig at dette kan bli brukt strategisk av regjeringen.
Flertallet mener derfor det først er når disse stats-
sekretærene eller politiske rådgiverne trer ut av
sine stillinger at de skal tre inn som representan-
ter på Stortinget. Har de imidlertid blitt represen-
tanter på Stortinget, vil reglene i forrige avsnitt
om begrensninger på regjeringens mulighet til å
utnevne dem som statssekretærer og politiske
rådgivere gjelde.

Utvalgets medlem Holmås slutter seg til flertal-
lets vurdering hva gjelder politiske rådgivere,
men ikke statssekretærer.

Utvalgets mindretall (Christensen, Giertsen,
Holmøyvik, Røhnebæk, Stokstad, Storberget og Aar-
nes) er tilbakeholdne med å gå inn i spørsmålet
om stortingsrepresentanter kan utnevnes til stats-
sekretær og politisk rådgiver, da temaet berører
forholdet mellom Stortinget og regjeringen. Disse
medlemmene viser til at ulike regjeringer har
praktisert adgangen til å utnevne stortingsrepre-
sentanter til statssekretærer og politiske rådgi-
vere med varsomhet og under nødvendig hensyn-
taken til at embetet som statssekretær er en mer
sentral posisjon enn stillingen som politisk rådgi-
ver. Disse medlemmene mener det derfor ikke er
behov for å avskjære regjeringens adgang til å
utnevne stortingsrepresentanter til statssekretær
og politisk rådgiver. Av samme årsak mener disse
medlemmene det ikke er behov for å fastsette at
statssekretærer og politiske rådgivere som blir
valgt til stortingsrepresentanter, må tre inn i stor-
tingsvervet.

11.5 Tap av retten til å ha folkevalgt verv

11.5.1 Gjeldende rett

Hverken Grunnloven eller valgloven regulerer
direkte retten til å suspendere eller frata stortings-
representanter eller folkevalgte i kommunene og
fylkeskommunene vervet.

Med suspensjon siktes det til et midlertidig
tap av retten til å inneha vervet fram til de faktiske
forholdene i en anklage er avklart. Med å frata
verv siktes det til at en folkevalgt mister retten til
å inneha vervet, for en kortere eller lengre peri-
ode, etter at fakta i saken er avklart.

Suspensjon og fratakelse av verv kan tenkes i
flere sammenhenger, som reaksjon på straffbare
handlinger eller som en reaksjon ved brudd på
andre normer, som Stortingets forretningsorden.
Tap av verv – ved suspensjon eller fratakelse –
kan i noen tilfeller inntre automatisk, eller det kan
følge av en beslutning truffet av det folkevalgte
organet selv eller av domstolene.

Det følger av Grunnloven § 61 at ingen kan vel-
ges til Stortinget uten å ha stemmerett. En person
som mister stemmeretten, vil ikke lenger være
valgbar. Vedkommende må da tre ut av Stortinget.

Grunnloven § 53 regulerer når stemmeretten
tapes. Stemmeretten tapes

a) ved domfellelse for straffbare handlinger, i
overensstemmelse med hva som bestem-
mes i lov om dette

b) ved å gå i fremmed makts tjeneste uten
regjeringens samtykke

Reglene i straffeloven om å kunne fradømmes
stemmeretten ble opphevet i forbindelse med den
nye straffeloven.

Straffeloven § 56 er den generelle bestemmel-
sen om fradømmelse av rettigheter som en av
flere straffereaksjoner ved lovbrudd. Etter første
ledd bokstav a kan lovbryteren «fratas stillingen».
Det er sikker rett at «stilling» også omfatter
ombud og andre offentlige tillitsverv, med den
følge at både stortingsrepresentanter og folke-
valgte i kommunene og fylkeskommunene kan
fradømmes sitt verv.

Vilkårene for å fradømme noen stillingen er at
vedkommende har begått en straffbar handling
som viser at vedkommende er uskikket til eller
kan misbruke stillingen, og at allmenne hensyn
tilsier det. En folkevalgt kan bare tas fra vervet for
resten av valgperioden, jf. straffeloven § 58 andre
ledd tredje punktum. I NOU 1992: 23 Ny straffelov
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– alminnelige bestemmelser s. 185, uttaler straf-
felovkommisjonen følgende:

Inngripen fra rettsvesenet vil her lett kunne
oppfattes som politisk innblanding. Dette tilsier
at det bare i spesielle tilfeller idømmes slikt ret-
tighetstap, jf. dommen i Rt-1961-899 og førstvo-
terendes uttalelse s 900. Det antas videre at det
er lite behov for å fradømme rettigheten for len-
gre tid enn valgperioden. Det får så være opp til
de politiske organisasjoner å avgjøre om dom-
felte skal nomineres på nytt.

Også departementet la et slikt syn til grunn for sitt
lovforslag, jf. Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov
om straff (straffeloven) s. 320: «Domstolene bør
også utvise en viss tilbakeholdenhet hvor det er
spørsmål om å frata noen et tillitsverv som er opp-
nådd ved offentlig valg.»

Stortinget vedtok en ny kommunelov somme-
ren 2018. Lovforslaget fra departementet, jf. Prop.
46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskom-
muner (kommuneloven), baserte seg på NOU
2016: 4 Ny kommunelov fra kommunelovutvalget.
Loven inneholder enkelte bestemmelser om å sus-
pendere og frata folkevalgte i kommunene og fyl-
keskommunene vervene.

Dersom det er tatt ut siktelse eller tiltale mot
en folkevalgt for nærmere angitte straffbare for-
hold, kan kommunestyret eller fylkestinget selv
vedta å suspendere den folkevalgte fra vervet inn-
til saken er rettskraftig avgjort, jf. kommuneloven
§ 7-11 første ledd. De straffbare forholdene må
med unntak av forhold nevnt i straffeloven §§ 151
til 154 knytte seg til utøvelse av tjeneste eller et
verv for kommunen eller fylkeskommunen. Der-
som den folkevalgte ikke blir fratatt vervet i retts-
saken, vil vedkommende ha rett og plikt til å tre
inn i vervet igjen, forutsatt at valgperioden ikke
har utløpt.

Kommunestyret eller fylkestinget kan videre
selv suspendere ordføreren hvis det blir tatt ut til-
tale mot vedkommende for et forhold som kan
straffes med fengsel i mer enn tre år, jf. kommune-
loven § 7-11 andre ledd. Det er ikke noe krav om
at det straffbare forholdet må knytte seg til utø-
velse av verv eller tjeneste for kommunen eller fyl-
keskommunen. Ordføreren kan suspenderes fra
vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. Vedta-
ket skal treffes med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmene.

Kommunestyret eller fylkestinget kan videre
selv vedta å frata ordføreren vervet hvis ordføre-
ren ved sin oppførsel viser at han eller hun er
uskikket til å ivareta vervet. Et slikt vedtak skal

treffes med minst 90 prosent av de avgitte stem-
mene, jf. kommuneloven § 7-11 fjerde ledd.

11.5.2 Nordisk rett

I Finland kan Riksdagen selv frata medlemmene
vervet i to ulike situasjoner, jf. Grundlagen § 28.
Det kan for det første skje dersom medlemmet på
et vesentlig vis og gjentatte ganger forsømmer å
skjøtte vervet sitt som medlem av Riksdagen, det
vil si dersom medlemmet uten gyldig grunn lar
være å skjøtte de pliktene som hører til vervet.
Vervet kan fratas for en bestemt tid eller for hele
valgperioden. Riksdagen kan for det andre ta fra
et medlem vervet dersom medlemmet gjennom
en rettskraftig dom er dømt til fengsel for en for-
settlig forbrytelse eller til straff for forbrytelser
knyttet til valg. En forutsetning for å ta fra
medlemmet vervet er at forbrytelsen viser at den
dømte ikke er verdt den tilliten og den anseelsen
som oppdraget som riksdagsmedlem forutsetter. I
begge situasjonene må vedtaket om å ta fra
medlemmet vervet treffes med minst to tredjede-
ler av de avgitte stemmene. Det kan kun legges
vekt på dommer som blir rettskraftige etter valget.

I Sverige kan et medlem av Riksdagen fratas
vervet dersom han eller hun gjennom en forbry-
telse har vist seg åpenbart upassende for oppdra-
get, jf. Regeringsformen kapittel 4 § 11.18 Beslut-
ningen om dette må treffes av domstolene. Det
følger videre av den svenske straffeloven (brotts-
balken) kapittel 20 § 4 at medlemmet må ha
begått en forbrytelse med en strafferamme på
minst to år for å kunne fratas vervet. Bestemmel-
sen har kun blitt brukt to ganger.

I Danmark kan et medlem av Folketinget
miste valgbarheten, og dermed fratas vervet, der-
som vedkommende blir straffet for en handling
som etter alminnelig omdømme gjør vedkom-
mende uverdig til å være medlem av Folketinget,
jf. Grundloven § 30 første ledd. Bestemmelsen er
praktisert slik at dersom medlemmet er blitt
idømt fengselsstraff, må medlemmet som regel
tre ut av Folketinget. Vedtak om dette treffes av
Folketinget.

11.5.3 Tidligere forslag om å endre 
Grunnloven

Det har ved to anledninger blitt fremmet forslag
om å endre Grunnloven slik at en stortingsrepre-
sentant fratas vervet dersom medlemskapet i par-
tiet eller partiets stortingsgruppe opphører.19 For-

18 Sverige har fire grunnlover, hvorav Regeringsformen er én.
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slagene falt begge gangene mot Fremskrittsparti-
ets stemmer. Flertallet la i begrunnelsen blant
annet vekt på at den enkelte representant er valgt
inn personlig og ikke som medlem av et parti. I
forlengelsen av dette mente flertallet at det er vik-
tig å opprettholde prinsippet om at den enkelte
representanten er personlig ansvarlig overfor vel-
gerne. Flertallet viste også til at forslaget åpner
for at en representant kan trekke seg fra Stortin-
get ved å melde seg ut av partiet, noe som vil være
et brudd på prinsippet om representanters plikt til
å motta og utøve vervet.

11.5.4 Utvalgets vurdering

11.5.4.1 Ta fra stortingsrepresentanter vervet

Utvalget viser til at ombudsplikten, inkludert ret-
ten og plikten til å stå i vervet, tradisjonelt sett har
stått sterkt i Norge sammenliknet med i mange
andre land. Stortingsrepresentantenes rett til å stå
i vervet har en sterk beskyttelse. De er valgt av
velgerne og kan sies å ha inngått en fireårig kon-
trakt med disse. Utvalget mener det derfor som
en klar hovedregel kun bør være velgerne som
kan ta fra representantene vervet, gjennom å ikke
velge dem inn på Stortinget på nytt.

Utvalgets flertall (Christensen, Giertsen,
Grimsrud, Hagen, Holmøyvik, Høgestøl, Røhnebæk,
Stokstad, Storberget, Strømmen, Tørresdal, Aardal,
Aarnes og Aatlo) mener det likevel i helt spesielle
tilfeller bør være mulig å ta fra folkevalgte, inklu-
dert stortingsrepresentanter, vervet. En slik regel
finner vi i dag i straffeloven § 56. Domstolene har
vært svært tilbakeholdne med å benytte denne
anledningen. I en kjennelse publisert i Rt. 1961 s.
899, uttaler Høyesterett følgende på s. 900:

Når det gjelder spørsmålet om domfelte bør
fradømmes sin stilling som medlem av Søgne
herredstyre, har jeg på samme måte som byret-
ten vært i atskillig tvil. Det er klart at domfeltes
forhold er grovt og sterkt klanderverdig, men
ved vurderingen av spørsmålet om almene hen-
syn her krever fradømmelse av stillingen som
herredstyremedlem, er jeg enig med byretten
som på dette punkt er enstemmig. Jeg er såle-
des enig med byretten i at domstolene i spørs-
mål om fradømmelse av et ombud bør vise
noen varsomhet, når det dreier seg om tillits-
verv som vedkommende er utpekt til ved
direkte valg. Dette syn faller for øvrig sammen

med den oppfatning som justiskomitéen ga
uttrykk for i sin Innstilling O. III (1953) om
endringer i lovgivningen om rettighetstap.

Høyesterett kom etter dette (som byretten) til at
den domfelte ikke skulle fradømmes vervet som
herredsstyremedlem.

Utvalgets flertall har notert seg at uttalelsene i
forarbeidene til bestemmelsen og Høyesteretts
praksis viser at det skal mye til for å fradømme en
folkevalgt vervet etter straffeloven. Etter flertal-
lets vurdering bør det fortsatt være slik.

Utvalgets mindretall (Anundsen, Hoff, Holmås
og Nygreen) mener stortingsrepresentanter ikke
bør kunne fradømmes vervet. Stortingsrepresen-
tanter er valgt direkte av velgerne ved valg. De
bør derfor ikke kunne fratas vervet av andre enn
velgerne ved et nytt stortingsvalg.

Utvalget viser til at det er domstolene som kan
frata en stortingsrepresentant vervet, jf. straffelo-
ven § 56. Det er ikke et vilkår at påtalemyndighe-
ten har lagt ned påstand om slikt rettighetstap –
domstolene kan selv ta dette opp under forhand-
lingene. Ved enkelte seksuallovbrudd er domsto-
lene forpliktet til å vurdere rettighetstap, jf. straf-
feloven § 319.

Utvalget har vurdert om myndigheten til å
frata en stortingsrepresentant vervet bør ligge
hos Stortinget i stedet for hos domstolene. Dette
er ordningen i Finland og Danmark. Et argument
for dette kan være at Stortinget kan ha bedre for-
utsetninger enn domstolene for å vurdere om en
stortingsrepresentant på grunn av det straffbare
forholdet er uskikket til å inneha vervet, og om all-
menne tilsyn tilsier at stortingsrepresentanten fra-
tas vervet. Det kan også argumenteres prinsipielt
for at domstolene ikke bør ha mulighet til å gripe
inn i Stortingets sammensetning. Utvalget har
likevel kommet til at domstolene fortsatt bør ha
denne myndigheten. Dette er av hensyn til all-
mennhetens tillit til at det ikke blir tatt partipoli-
tiske hensyn ved en avgjørelse om å ta fra en stor-
tingsrepresentant vervet.

11.5.4.2 Suspendere stortingsrepresentanter

Det er i dag ikke adgang til å suspendere stor-
tingsrepresentanter. Utvalget ser at det vil kunne
virke støtende og i strid med den alminnelige
rettsfølelsen hvis en stortingsrepresentant kan stå
i vervet samtidig som vedkommende er siktet
eller tiltalt for et straffbart forhold av alvorlig
karakter. Dette kan tale for en viss åpning for å
kunne suspendere representanten fra vervet inntil
saken er rettskraftig avgjort.

19 Dok. 12:6 (1995–1996) og Dok. 12:11 (1999–2000) fra Carl
I. Hagen.
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Det er imidlertid velgerne som har valgt repre-
sentantene inn på Stortinget, og utvalget mener at
det bør stilles strenge krav for å gripe inn i denne
«kontrakten» mellom velgerne og representan-
tene. I samme retning trekker rettssikkerhetsbe-
traktninger. Domstolene kan, som nevnt over, på
visse vilkår fradømme en stortingsrepresentant
vervet hvis vedkommende er funnet skyldig i en
straffbar handling. Det vil først skje etter at det i
samsvar med straffeprosessens regler er retts-
kraftig avgjort av en domstol – eventuelt etter
anke – at vedkommende er skyldig. Å suspendere
en stortingsrepresentant før en domstol har fun-
net vedkommende skyldig, vil utfordre uskyldspre-
sumpsjonen.20 Skaden vil være uopprettelig om
den tiltalte stortingsrepresentanten – etter å ha
vært suspendert i en lengre periode – skulle bli
frifunnet. Utvalget mener at en suspensjon basert
på en foreløpig vurdering av holdbarheten i en
anklage på uheldig måte kan påvirke både dom-
stolene og opinionen.

Uskyldspresumpsjonen gjelder formelt sett
kun i straffesaker, og prinsippet skulle derfor i
utgangspunktet ikke være til hinder for å innføre
en regel om at Stortinget kan suspendere en stor-
tingsrepresentant som er tiltalt for et straffbart
forhold. Det er likevel slik at prinsippet kan få
anvendelse utover dette om sanksjonen kan
karakteriseres som straff, jf. Rt-2014-1161 avsnitt
29. Utvalget har kommet til at uskyldspresumpsjo-
nen må tillegges stor vekt ved så inngripende til-
tak som det å ta fra, om enn bare midlertidig, en
stortingsrepresentant vervet. Dette tilsier at det
ikke bør være anledning til å suspendere en stor-
tingsrepresentant før han eller hun eventuelt blir
funnet skyldig i et straffbart forhold, jf. straffelo-
ven § 56.

Utvalget mener samlet sett at hensynene mot å
innføre en suspensjonsadgang veier tyngre enn
hensynet til at det vil kunne være i strid med den
alminnelige rettsfølelsen at en stortingsrepresen-
tant som er siktet eller tiltalt for et straffbart for-
hold av alvorlig karakter, blir sittende. Etter utval-
gets vurdering bør det derfor ikke innføres en
adgang til å suspendere stortingsrepresentanter
som er tiltalt for straffbare forhold.

11.5.4.3 Kommunale og fylkeskommunale verv

Utvalget viser til at Stortinget sommeren 2018
vedtok ny kommunelov. Lovforslaget baserte seg
på en utredning fra kommunelovutvalget om å
kunne suspendere og ta fra folkevalgte i kommu-
nene og fylkeskommunene vervet. Utvalget finner
det derfor ikke naturlig å gå nærmere inn på disse
reglene.

11.5.5 Grunnloven § 53

Grunnloven § 53 regulerer tap av stemmerett.
Stemmeretten tapes ved domfellelse for straffbare
handlinger, i overensstemmelse med hva som
bestemmes i lov om dette, og ved å gå i fremmed
makts tjeneste uten regjeringens samtykke.

Straffeloven inneholder ikke lenger noen
bestemmelse om å kunne fradømme en person
stemmeretten. Bestemmelsen ble opphevet i for-
bindelse med straffeloven av 2005. Bakgrunnen
for å fjerne bestemmelsen i straffeloven om å
kunne fradømme en person stemmeretten, og der-
med også valgbarheten, var flerdelt.21

Den har neppe særlig preventiv effekt i tillegg
til den straffetrusselen som uansett vil gjelde
for de aktuelle overtredelsene. Tap av stemme-
retten vil videre antakelig bare kunne være
aktuelt for et mindre antall personer, som der-
med neppe vil kunne være i stand til å påvirke
utfallet av et valg. Det vil nok kunne virke stø-
tende at tidligere landssvikere har adgang til å
bruke stemmeretten og dermed også stille til
valg. Velgerne vil imidlertid ha mulighet for å
vende dem ryggen ved å foretrekke andre kan-
didater

Utvalget foreslår på denne bakgrunn å oppheve
Grunnloven § 53 bokstav a.

Straffeloven § 56 åpner for å fradømme stor-
tingsrepresentanter vervet. En lovbestemmelse
som åpner for å ta fra en stortingsrepresentant
vervet, bør etter utvalgets vurdering ha klar hjem-
mel i Grunnloven. Dette skyldes at en slik lovbe-
stemmelse griper direkte inn i Grunnloven § 71
om at «Stortingets medlemmer fungerer i fire
sammenhengende år». Grunnloven inneholder
ikke noen eksplisitt hjemmel for å frata en stor-
tingsrepresentant vervet eller å regulere dette i
lov. Det er likevel mulig at Grunnloven § 53 hjem-
ler et slikt rettighetstap ut fra en fra-det-mer-til-
det-mindre-tankegang – dette ved at så lenge

20 Uskyldspresumpsjonen framkommer bl.a. av Grunnloven §
96 andre ledd: «Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig
inntil skyld er bevist etter loven», og den europeiske men-
neskerettskonvensjonen artikkel 6 nr. 2 (norsk overset-
telse): «Enhver som blir siktet for en straffbar handling,
skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.» 21 NOU 2002: 4 Ny straffelov punkt 8.10.1.
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bestemmelsen i dag åpner for å gi regler om å
frata stortingsrepresentanter stemmeretten, med
den følge at vedkommende mister valgbarheten
og dermed vervet, må det også være adgang til
kun å frata representanten vervet. Etter utvalgets
vurdering er det behov for en klar hjemmel for at
en stortingsrepresentant skal kunne fradømmes
vervet.

Utvalgets flertall (Christensen, Giertsen,
Grimsrud, Hagen, Holmøyvik, Høgestøl, Røhnebæk,
Stokstad, Storberget, Strømmen, Tørresdal, Aardal,
Aarnes og Aatlo) foreslår derfor å ta inn en
bestemmelse i Grunnloven § 53 om at det kan
fastsettes nærmere bestemmelser i lov om
adgang til å frata stortingsrepresentanter vervet
ved domfellelse for straffbare handlinger, jf. straf-
feloven § 56. Flertallet viser til at det at det tas inn
en klar hjemmel i Grunnloven for å fastsette
bestemmelser i lov om å kunne fradømme en stor-
tingsrepresentant vervet, ikke er ment å skulle
senke terskelen for dette. Begrunnelsen for fler-
tallets forslag er kun behovet for å klargjøre hjem-
melsgrunnlaget.

Utvalgets mindretall (Anundsen, Hoff, Holmås
og Nygreen) mener at det ikke bør være mulig å
fradømme en stortingsrepresentant vervet, og
mener det derfor ikke bør fastsettes en slik
bestemmelse. Disse medlemmene mener derfor
at straffeloven §§ 56 og 58 bør endres, slik at det
framgår at de ikke gjelder for vervet som stor-
tingsrepresentant.

Når det gjelder tap av stemmerett for å gå i
fremmed makts tjeneste, er dette en bestemmelse
som er vanskelig å kontrollere, den er svært inn-
gripende (omfatter f.eks. også sivil ansettelse i
andre lands departementer), den gjelder antakelig
ikke der det er størst behov for den (der personer
slutter seg til ulike terrororganisasjoner), og kan
ikke antas å fungere preventivt. Utvalget viser
også til at det i større grad er åpnet opp for å ha
dobbelt statsborgerskap. Dobbelt statsborgerskap
gjør det mer problematisk å ha denne bestemmel-
sen om tap av stemmerett. Etter den gjeldende
bestemmelsen vil det å avtjene verneplikten i det
andre landet medføre tap av stemmerett i Norge.
Etter utvalgets vurdering bør derfor denne
bestemmelsen oppheves.
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Kapittel 12  

Bruk av teknologi i valggjennomføringen

12.1 Dagens bruk av teknologi

Kommunene og fylkeskommunene benytter et
statlig IKT-system, elektronisk valgadministra-
sjonssystem (EVA), i gjennomføringen av valget.
EVA fungerer som et støtteverktøy for kommu-
nene og fylkeskommunene i de ulike fasene av
valggjennomføringen. Kommunene bruker et
elektronisk manntall under hele forhåndsstemme-
perioden, og flertallet av kommunene bruker også
dette på valgdagen. Selve stemmingen foregår
manuelt ved bruk av papirstemmesedler, men fler-
tallet av kommunene og alle fylkeskommunene
benytter også maskinell opptelling (skannere)
som en del av opptellingen.

I tillegg til EVA brukes teknologi til andre vik-
tige deler av valggjennomføringen. Valgdirektora-
tet bruker webteknologi, www.valg.no, for å infor-
mere om valget og har en egen nettside, www.valg-
resultat.no, for å formidle prognoser og valg-
resultater. Valgkort sendes i dag ut på papir, men
departementet og direktoratet gjennomførte ved
valget i 2019 forsøk med elektroniske valgkort.

12.1.1 Utvikling og ansvar

Det er kommunene og fylkeskommunene som i
hovedsak har ansvaret for valggjennomføringen.
Valgdirektoratet støtter kommunene og fylkes-
kommunene i deres valggjennomføring. Valgdi-
rektoratets tjenester er i stor grad digitale, hvor
den største tjenesten er IKT-systemet EVA. EVA
har siden 2013 blitt tatt i bruk av alle kommuner
og fylkeskommuner i Norge. IKT-systemet er
utviklet av Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet og er statlig eid og driftet. Siden oppret-
telsen av Valgdirektoratet i 2016 har direktoratet
hatt ansvaret for EVA.

I utviklingen av EVA har representanter fra
kommuner og fylkeskommuner bidratt i bruker-
grupper for å gjøre EVA brukervennlig for bru-
kerne. På denne måten sørges det for at EVA er et
system som er hensiktsmessig å benytte for valg-
medarbeidere. Videre tester direktoratet systemet

i forkant av valg for å sørge for at systemet funge-
rer i tråd med regelverket. Dette er en forsikring
for kommunene og fylkeskommunene om at de
gjennomfører valg på en sikker og korrekt måte.

Alle kommuner og fylkeskommuner benytter
EVA i valggjennomføringen. Bruken av EVA er
imidlertid ikke lovfestet, og det er derfor ikke
obligatorisk for kommunene og fylkeskommu-
nene å benytte dette systemet. Det er heller ikke
obligatorisk for kommunene å benytte seg av hjel-
pemidlene som Valgdirektoratet tilbyr. Dette inne-
bærer at kommunene og fylkeskommunene
potensielt kan velge å benytte alternative
systemer for å gjennomføre valg. Det er imidlertid
ingen kommuner eller fylkeskommuner som har
valgt å ikke benytte EVA.

12.1.2 EVA

Applikasjonene i EVA er administrasjonsverktøy
som kommunene og fylkeskommunene kan
benytte for å forenkle valggjennomføringen. EVA
er ikke et saksbehandlingssystem og kan ikke
erstatte valgstyrenes ansvar for å påse at valghen-
delsene blir gjennomført etter gjeldende regel-
verk. EVA har i dag funksjonalitet som støtter opp
om gjennomføringen av stortingsvalg, sametings-
valg, kommunestyre- og fylkestingsvalg, valg til
bydelsutvalg og valg til lokalstyre i Longyearbyen.

EVA består av tre hovedapplikasjoner, EVA
admin, EVA skanning og EVA resultat. EVA admin
er en standard webapplikasjon som driftes og for-
valtes sentralt av Valgdirektoratet, og som gjøres
tilgjengelig gjennom en nettleser på kommunenes
eller fylkeskommunenes PC-er. EVA skanning er
en lokalt installert applikasjon som driftes av kom-
munene og fylkeskommunene. Applikasjonen er
utviklet av Valgdirektoratet, og installasjonsfilene
gjøres tilgjengelige for kommunene og fylkes-
kommunene. EVA resultat er en intern applika-
sjon i Valgdirektoratet som sender tall mellom
applikasjonene og ut til andre interessenter som
mediehus.
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EVA benyttes både i planlegging og gjennom-
føring av valget. EVA er delt inn i fire ulike faser
for å støtte opp om kommunenes og fylkeskom-
munenes praktiske valggjennomføring. Disse fire
fasene er
– forberedelsesfasen
– stemmefasen
– opptellingsfasen
– valgoppgjørsfasen

Forberedelsesfasen (1. januar–30. juni i valgåret)

Kommunene og fylkeskommunene legger inn
grunnlagsdata i EVA. Grunnlagsdata er informa-
sjon om hvordan kommunen og fylkeskommunen
skal gjennomføre valget. Grunnlagsdata inne-
holder blant annet informasjon om målform på
stemmesedlene og valgkortene, kretsinndeling,
antall representanter som skal velges, og hvorvidt
kommunen skal benytte elektronisk manntall
eller papirmanntall på valgtinget.

Valgdirektoratet distribuerer manntallet til alle
landets kommuner via EVA. Manntallet baserer
seg på opplysninger fra folkeregistermyndigheten
(Skattedirektoratet (SKD)), hvor folkeregister-
data er satt sammen med geografiske data fra
matrikkelmyndigheten. Manntallet overføres fra
SKD til EVA og oppdateres fram mot valget.
Manntallet gir en oversikt over alle stemmeberet-
tigede i hele Norge og hvor de er stemmeberetti-
get. Manntallet er det viktigste oppslagsverket
kommunene har tilgang til i valggjennomføringen.

En viktig oppgave for kommunene og fylkes-
kommunene før stemmingen kan starte, er å
behandle listeforslag. Kommunene og fylkeskom-
munene oppretter, redigerer og godkjenner liste-
forslagene i EVA. De godkjente listeforslagene
danner grunnlaget for produksjon av stemmesed-
lene. Alle som ønsker å stille liste, må sende inn
listeforslaget til valgstyret, som kontrollerer at
listeforslaget oppfyller lovens krav, og legger det
inn i EVA.

Boks 12.1 Applikasjonene i EVA

EVA admin

EVA admin er den største applikasjonen. Valgdi-
rektoratet oppretter «et valg» i EVA basert på
lovpålagte krav, før kommuner og fylkeskommu-
ner legger inn informasjon om hvordan valgsty-
ret ønsker å gjennomføre valget innenfor sitt
ansvarsområde. EVA admin inneholder informa-
sjon om manntallsførte velgere og benyttes til å
registrere stemmegivninger på velgeren. Stem-
megivningene vurderes manuelt, men forkastes
eller godkjennes i EVA, eventuelt mot et papir-
manntall for de kommunene som registrerer
stemmegivninger i et papirmanntall på valgda-
gen(e). 

EVA skanning

EVA skanning benyttes av kommuner og fylkes-
kommuner som ønsker å lese stemmesedlene
maskinelt framfor å telle manuelt. Kommunene
og fylkeskommunene kan selv vurdere om det
er hensiktsmessig å benytte skanneløsningen,
ut fra hensyn som risiko, kostnader og effektivi-

tet. Om lag halvparten av kommunene og alle
fylkeskommunene benytter EVA skanning. EVA
skanning installeres på lokale maskiner ute i
kommunene og fylkeskommunene. Kommu-
nene og fylkeskommunene kan velge å benytte
tredjepartsaktører som er kvalifisert av Valgdi-
rektoratet gjennom rammeavtale, til kjøp av
utstyr, installasjon og/eller bistand.

EVA resultat

Når en opptelling er godkjent i EVA admin, rap-
porterer kommunene og fylkeskommunene
dette videre til EVA resultat. I EVA resultat lig-
ger prognosemodellen som direktoratet tilbyr.
Valgdirektoratet formidler også prognoser og
valgresultater via nettstedet www.valgresul-
tat.no. Her presenteres resultatene i tall på en
nøytral måte. Tallene hentes direkte fra EVA
resultat og er de samme tallene som mediehus-
ene får tilgang til. EVA resultat brukes ikke av
kommunene, men er en intern applikasjon i
Valgdirektoratet som kun sender tall mellom
applikasjon og ut til andre interessenter.
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Stemmefasen (1. juli–valgdagen)

I forhåndsstemmeperioden har alle kommuner
elektronisk manntall. Når velgeren kommer inn i
valglokalet for å stemme, vil stemmemottakeren
søke opp velgeren i det elektroniske manntallet i
EVA. Kommunene har lesetilgang til manntallet
for hele landet, men kan kun godkjenne stemme-
givninger fra velgere i egen kommune. Velgere
som har stemmerett i kommunen, legger stemme-
seddelen rett i urnen og blir krysset av i det elek-
troniske manntallet, og stemmegivningen er da
godkjent. Velgere som har stemmerett i en annen
kommune, må legge stemmeseddelen i en stem-
meseddelkonvolutt. Denne konvolutten legges
sammen med valgkortet ned i en omslagskonvo-
lutt og sendes velgerens hjemkommune. Velgere
som ikke har med seg valgkort, får skrevet ut et
nytt valgkort fra EVA.

Flertallet av landets kommuner velger også å
bruke elektronisk manntall på valgdagen, og da er
prosessen den samme som i forhåndsstemmeperi-
oden. Resten av kommunene bruker isteden et
papirmanntall som skrives ut fra EVA etter at for-
håndsstemmingen er avsluttet.1

Opptellingsfasen (valgdagen–cirka fredag etter valg-
dagen)

Kommunene teller opp forhåndsstemmer og valg-
tingsstemmer hver for seg. Alle stemmesedler
skal telles minimum to ganger i kommunen. Ved
fylkestingsvalg og stortingsvalg kontrolltelles
stemmesedlene også av fylkeskommunene.2 I
opptellingsfasen brukes EVA til å godkjenne tellin-
ger, forkaste stemmesedler, rapportere til media
og holde oversikt over opptellingsprosessen i
kommunen. Når kommunene teller manuelt, føres
tallene fra opptellingen manuelt inn i EVA, ved
maskinell opptelling kommer resultatene inn i
systemet gjennom EVA skanning.

Alle forhåndsstemmer og valgtingsstemmer
mottatt i konvolutt må prøves før de kan telles
opp. Dersom en stemmegivning skal forkastes,
må forkastelsesgrunnen angis i EVA. Resultatet av
prøvingene og forkastelsesgrunnene blir proto-
kollert.

Den første opptellingen av stemmesedlene kal-
les foreløpig telling og skal gjøres manuelt av alle
kommuner. Alle resultater herfra føres manuelt

inn i EVA. Kommunene kan velge om de vil foreta
den endelige tellingen manuelt eller ved hjelp av
skannere. For kommuner som teller manuelt,
føres stemmetallene manuelt inn i EVA admin.
For kommuner som teller maskinelt, overføres
stemmetallene fra EVA skanning til EVA admin.
Tallene tas imot av EVA resultat og formidles til
media og på valgresultat.no.

Ved fylkestingsvalg og stortingsvalg vil kom-
munene etter endt opptelling oversende valgmate-
riell til fylkeskommunen for kontrolltelling. Fyl-
keskommunen vil telle alle sedler på nytt og skal
gå gjennom forkastede stemmegivninger og stem-
mesedler. Alle fylkeskommuner benytter normalt
EVA skanning i opptellingen. Fylkeskommunene
har ikke tilgang til manntallet gjennom EVA.

Valgoppgjørsfasen (når opptellingsfasen er ferdig)

Når kommunen og fylkeskommunen skal foreta
valgoppgjøret, skjer også dette i EVA som en auto-
matisert prosess. Når valgoppgjøret er foretatt, får
kommunen og fylkeskommunen opp relevante
rapporter om mandatfordeling og kandidatkårin-
ger. Når valget er ferdig, skal valgstyret og fylkes-
valgstyret protokollere gjennomføringen av valget
og opptellingen. Dette gjøres i valgstyrets og fyl-
kesvalgstyrets møtebok. Møteboken genereres
fra EVA og redegjør for opptelling av stemmer og
valgoppgjøret. Møteboken skal signeres av valgs-
tyret/fylkesvalgstyret og er sentral ved kontroll
og godkjenning av valget.

12.1.3 Digitale veiledningsverktøy

Kommunene og fylkeskommunene kan finne
praktisk informasjon om ulike temaer knyttet til
valggjennomføring i en egen nettportal, Valgmed-
arbeiderportalen. Nettportalen er åpen og krever
ikke innlogging. På samme sted er det også sam-
let lenker til brukerveiledning for EVA, regelverk
og annen viktig informasjon som er relevant for
det aktuelle temaet. Her kan kommunene og fyl-
keskommunene også finne en oversikt over tids-
frister, noe som vil hjelpe i planleggingen av valg-
gjennomføringen. Disse tidsfristene består av lov-
pålagte tidsfrister samt andre aktuelle tidsfrister
som er like for alle kommuner og fylkeskommu-
ner. Videre vil en på forsiden finne viktig informa-
sjon fra Valgdirektoratet. Denne informasjonen
sendes også ut på e-post, slik at det er mulig å
abonnere på viktig informasjon.

Valgdirektoratet tilbyr opplæring til kommu-
ner og fylkeskommuner. I all hovedsak foregår
opplæringen på fysiske opplæringssamlinger.

1 Ved valget i 2019 var det 58 kommuner av totalt 356 kom-
muner som ikke brukte elektronisk manntall på valgdagen. 

2 Unntak gjelder for Oslo kommune, der Fylkesmannen i
Oslo og Viken kontrollerer valget.
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Direktoratet arbeider med å tilby mer digitale løs-
ninger for kommunene og fylkeskommunene, for
eksempel ved å tilby opplæringssamlinger via
såkalte webinar for de kommuner og fylkeskom-
muner som ikke har mulighet til å delta på samlin-
gene. De valgansvarlige vil kunne følge med på
foredragene på skjerm og delta på gruppeoppga-
ver ved å diskutere med andre som deltar på webi-
narene. Valgdirektoratet ser også på muligheten
for å lage e-læringskurs. Slike kurs kan tilpasses
ulike målgrupper og gir muligheter for å definere
rutiner rundt gjennomføringen av valg ytterligere.
Slike kurs vil spesielt egne seg for valgmedarbei-
dere i valglokalene samt for nye valgansvarlige.

I tillegg har direktoratet et nettsted der vel-
gerne kan finne informasjon om valglokaler og
åpningstider, valglokaler.no. Informasjonen på
dette nettstedet hentes fra informasjon kommu-
nene har lagt inn i EVA, og det er kommunene
som har ansvaret for at denne informasjonen er
korrekt.

12.1.4 Utvalgets vurdering

Utvalget har merket seg at Norge i større grad
enn våre naboland bruker teknologi i valggjen-
nomføringen. Utvalget mener at det er viktig at
statlige valgmyndigheter tar i bruk teknologi på
områder der det fører til forbedring, og at det må
arbeides videre med dette. Utvalget mener det er
bra at det er utviklet et IKT-system som alle kom-
muner og fylkeskommuner kan benytte. Valgdi-
rektoratets tjenester og støtte til kommunene og
fylkene er svært viktig i valggjennomføringen.

Utvalget mener at bruken av et statlig IKT-sys-
tem for valggjennomføring, slik som dagens EVA,
bør lovfestes. Ved å lovfeste bruken av et statlig
IKT-system vil kommunene og fylkeskommunene
måtte bruke dette systemet. Samtidig vil staten ha
ansvaret for å tilby et valggjennomføringssystem
som er testet og sikret i nødvendig grad, samt å
tilby opplæring, støtte og veiledning til dette
systemet. Innføring av plikt til å bruke EVA vil
etter utvalgets vurdering ikke innebære noen
vesentlig endring, da alle kommuner allerede bru-
ker systemet. Samtidig foreslås det også at depar-
tementet i forskrift kan stille krav om bruk og sik-
ring av systemet.

Det er et viktig nasjonalt mål å sikre valggjen-
nomføringen, og lovfesting av plikt til å bruke et
statlig IKT-system er et virkemiddel for å nå dette
målet. Samtidig er ikke teknologiske løsninger for
valggjennomføringen et område der hensynet til
kommunal handlefrihet og nærhet til innbyg-
gerne gjør seg sterkt gjeldende. Dersom det

skulle bli utviklet ulike IKT-systemer for valggjen-
nomføringen i kommuner og fylkeskommuner,
ville det være svært krevende for direktoratet å gi
nødvendig støtte, opplæring og veiledning i andre
systemer. Plikt til å bruke et statlig IKT-system vil
etter utvalgets vurdering være en gjensidig fordel
for kommunene, fylkeskommunene og statlige
valgmyndigheter og bidra til en god valggjennom-
føring.

12.2 Bruk av elektronisk manntall på 
valgdagen

12.2.1 Gjeldende rett

Valgloven § 9-5 a åpner opp for at kommunene
selv kan vedta å bruke elektronisk manntall også
på valgdagen. Denne bestemmelsen kom inn i
valgloven i 2016 etter en lovendring. I forhånds-
stemmeperioden bruker alle kommuner elektro-
nisk manntall. Tidligere måtte kommunene bruke
papirmanntall på valgdagen.

Før lovendringen i 2016 ble det gjennomført
forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på
valgdagen. Ved valget i 2015 var det 27 kommuner
som deltok, og forsøket omfattet om lag 1,7 mill.
stemmeberettigede.3 I evalueringen ga kommu-
nene tilbakemeldinger om at det var tids- og res-
surskrevende å delta i forsøket, og at det var
behov for mer IKT-kompetanse enn tidligere.
Samtidig konkluderte alle forsøkskommunene
med at ekstra kostnader og innsats i forkant er
verdt det når resultatet blir en mer effektiv avvik-
ling i valglokalet, færre feil og raskere opptelling.

Kommunene bestemmer selv om de ønsker å
bruke et elektronisk manntall på valgtinget. Ved
valget i 2019 var det 58 kommuner som brukte
papirmanntall på valgdagen, mens det var
298 kommuner som brukte elektronisk manntall
på valgtinget.

12.2.2 Konsekvenser og muligheter

En fordel med å bruke elektronisk manntall på
valgdagen er at det blir enklere å ta imot stemmer
fra velgere fra en annen krets i kommunen. Ved
bruk av papirmanntall skrives det ut et manntall
per stemmekrets i kommunen. Det innebærer at
en velger fra en annen krets ikke kan stemme på
ordinær måte, ettersom valgfunksjonæren ikke vil
finne vedkommende i kretsmanntallet. Slike stem-
mer kalles «fremmede stemmer». Velgeren må da

3 Det ble også gjennomført forsøk med elektronisk avkrys-
sing i manntallet på valgdagen i 2011 og 2013.
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legge stemmeseddelen i en konvolutt, som så leg-
ges i en annen konvolutt, kalt særskilt omslag,
sammen med informasjon om velgerens identitet.
Stemmegivningen vurderes og godkjennes eller
forkastes sentralt i kommunen av valgstyret
senere.

Med elektronisk manntall på valgdagen kan
alle som er manntallsført i kommunen, stemme på
ordinær måte gjennom å legge stemmeseddel rett
i urnen, uavhengig av om de stemmer i egen
stemmekrets eller ikke. Dette er en forenkling for
velgerne og en stor forenkling for kommunene,
da prosedyren med fremmede stemmer er tidkre-
vende.

En konsekvens av dette er at det ikke lenger
er samsvar mellom de stemmesedlene som avgis i
en stemmekrets, og de velgerne som formelt til-
hører denne stemmekretsen. Dette påvirker inn-
holdet i valgstatistikk om resultater på stemme-
kretsnivå. Det samme gjelder forhåndsstemmer
som er lagt rett i urnen. Det vil være mulig å telle
opp og rapportere opptellingen fra et forhånds-
stemmelokale, men en vil ikke kunne vite hvem i
kommunen som har stemt ved dette lokalet.

En annen konsekvens av å bruke elektronisk
manntall er nye krav til teknisk beredskap og sik-
kerhetsrutiner. Valglokalet er avhengig av inter-
nett og strømtilgang. Så lenge nett- eller strøm-
bruddet er kortvarig, vil dette kunne håndteres
greit av kommunene. Det er i valgloven § 9-5 a
femte ledd tatt inn en generell beredskapsregel
for slike tilfeller. Ved strømbrudd eller ved kom-
munikasjonsbrudd med manntallet skal bered-
skapsrutinen straks tas i bruk. Istedenfor å krysse
av velgeren i manntallet og legge stemmesedde-
len i urnen må nå stemmeseddelen legges i en
konvolutt, som igjen legges i en omslagskonvolutt
og påføres informasjon om velgers identitet (til-
svarende mottak av forhåndsstemmer fra andre
kommuner). Stemmegivningene prøves når kom-
munikasjonen er tilbake. Da blir velgere krysset
av i manntallet, og stemmeseddelen blir lagt i
urnen. Erfaringer fra forsøket og fra valgene i
2017 og 2019 har vist at beredskapsrutinene fun-
gerer godt. Ved langvarige kommunikasjons-
brudd vil det imidlertid være en svært tidkre-
vende prosedyre, og det vil kunne føre til køer.

12.2.3 Utvalgets vurdering

Utvalget ser flere fordeler ved bruk av elektronisk
manntall på valgtinget. Det vil ikke lenger være
fremmede stemmer, og alle velgere i kommunen
kan stemme på den samme måten. Utvalget
mener dette gjør at valghandlingen oppleves som

mer ensartet for velgerne, og at dette er tillitvek-
kende. Videre vil det generelt være lettere og ras-
kere for valgmedarbeiderne å finne fram velgeren
i manntallet ettersom vedkommende kan søkes
opp i det elektroniske systemet. Det vil også gene-
relt redusere faren for feilavkryssinger i manntal-
let. Utvalget ser at fordelene med elektronisk
manntall ikke i like stor grad vil gjelde små kom-
muner, hvor et papirmanntall kan være like over-
siktlig, og kanskje særlig i kommuner som kun
har én stemmekrets. Utvalget mener dette er et
område der valgloven ikke bør legge begrensnin-
ger på bruk av teknologi, og at lovteksten her bør
være teknologinøytral.

Utvalget mener at alle kommuner bør vurdere
å innføre elektronisk manntall på valgdagen.
Dette vil kunne være et første steg i retning av
mer bruk av teknologi og bedre løsninger for å
forenkle valget for velgerne. Utvalget ser at det er
visse risikoer knyttet til at alle kommuner har
elektronisk manntall på valgtinget. Utvalget
understreker at det er særdeles viktig at kommu-
ner som bruker elektronisk manntall, sørger for å
ha gode manuelle back-up-prosedyrer og bered-
skapsrutiner.

Enkelte utvalgsmedlemmer (Anundsen, Giert-
sen, Hoff og Storberget) mener det er svært uhel-
dig at en konsekvens av elektronisk manntall på
valgdagen har vært at det ikke lenger eksisterer
kretsvise resultater basert på velgernes bosted.
Dette gjelder også for forhåndsstemmer som leg-
ges rett i urne. Disse medlemmene mener at det
må være mulig å få data om kretsvise resultater
uten å gjeninnføre stemmekonvolutten, og ber om
at departementet utreder dette nærmere.

12.3 Elektroniske valgkort

12.3.1 Gjeldende rett

Valgloven § 2-3 slår fast at det skal sendes ut valg-
kort til alle stemmeberettigede som er innført i
manntallet i kommunen, og som har bosteds-
adresse innenriks, unntatt på Svalbard og Jan
Mayen. Velger i utlandet får dermed ikke valg-
kort. Siden 2015 har departementet hatt ansvaret
for å sende ut valgkort til velgerne. Oppgaven er
delegert til Valgdirektoratet.4

Ordningen med valgkort ble innført ved en
lovendring i 1997 som et obligatorisk ledd i for-
håndsstemmingen på Posten. En del kommuner
hadde også før dette sendt ut valgkort til velgerne

4 Forskrift nr. 79/2017: Delegering av myndighet til Valgdi-
rektoratet.
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som en frivillig ordning. Da poststemming ble
avsluttet i 2002, ble også kravet om utsendelse av
valgkort fjernet. Kommunene hadde imidlertid
fremdeles adgang til å sende ut valgkort til vel-
gerne dersom de ønsket det. De aller fleste kom-
muner sendte ut valgkort til velgerne selv ved val-
gene i 2003 og 2005.

I 2007 ble valgloven endret, og det ble igjen
obligatorisk å sende valgkort ut til velgerne. Bak-
grunnen for dette var blant annet at valgkortet er
en påminnelse om valget, at selve valghandlingen
effektiviseres for både velgere og valgfunksjonæ-
rer, samt at det vil bidra til færre feilavkryssinger.

Det er ikke noe krav om at velgerne må ha
med seg valgkort for å stemme. Dersom det er
behov for valgkort når velgerne stemmer, og vel-
geren ikke har det med seg, vil valgmedarbei-
derne skrive ut et nytt valgkort, jf. valgloven §§ 8-
4 og 9-5 a.

12.3.2 Hensikt og funksjon

Valgkortet har flere funksjoner i valggjennomfø-
ringen. For velgerens del har valgkortet en viktig
rolle som informasjonskanal. Hver enkelt velger
får et valgkort som en bekreftelse på at de har
stemmerett. Videre er det informasjon på valgkor-
tet som angir hvilken kommune velgeren er
manntallsført i. Det er også informasjon på valg-
kortet om når valgdagen er, når forhåndsstemme-
perioden er, og om hva som er velgerens nær-
meste valglokale.

Valgkortet har også praktisk betydning i valg-
lokalet, både knyttet til avkryssing i manntallet og
til forsendelse av forhåndsstemmer. Valgkortet er
påført en strekkode som angir plassering i mann-
tallet. Dersom kommunen bruker et elektronisk
manntall, kan de ved hjelp av en håndskanner
effektivt søke opp velgeren i manntallet. Forsøk
har vist at dette forbedrer effektiviteten i valgloka-
let og bidrar til å redusere feilavkryssinger i
manntallet. For kommuner som bruker papir-
manntall på valgdagen, har valgkortet også infor-
masjon om hvor i papirmanntallet velgeren kan
finnes (side, linje, rode).

Valgkortet er også viktig når velgeren avgir
stemme i konvolutt. Dette er aktuelt for velgere
som forhåndsstemmer i andre kommuner, stem-
mer som må prøves særskilt, og stemmer som er
avgitt i beredskapskonvolutt. I disse tilfellene skal
stemmegivningen prøves i etterkant, og det må da
følge med informasjon om velgeren. Det er valg-
kortet som brukes til dette. Valgkortet er påført
adressen til den kommunen stemmen skal sendes

til. Dette bidrar både til å spare tid ved at adressen
er ferdig utfylt, og til å forhindre feilsending.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i
2019 ble det gjennomført et forsøk med elektro-
nisk utsendelse av valgkort.

Velgere i 18 kommuner5 fikk valgkortet til-
sendt elektronisk så framt de ikke hadde reser-
vert seg mot digital kommunikasjon med det
offentlige eller ikke hadde benyttet ID-porten på
18 måneder eller mer.

Det digitale valgkortet inneholdt en strekkode
som kunne skannes for oppslag i manntallet. Der-
som det var behov for et fysisk valgkort, enten for
å sende stemmen til en annen kommune eller der
stemmen skulle prøves særskilt, måtte valgmedar-
beideren skrive ut et valgkort på papir.

Evalueringen av forsøket viste at forsøket var
vellykket.6 Sju av ti åpnet det digitale valgkortet,
og halvparten av dem som stemte, brukte dette
valgkortet under stemmingen. Omtrent tre av fire
ønsket å få valgkortet elektronisk ved neste valg
også.

12.3.3 Utvalgets vurdering

Utvalget ser svært positivt på elektronisk utsen-
delse av valgkort. Å innføre elektroniske valgkort
vil være i tråd med forvaltningsloven § 15 a første
ledd, som sier at digital kommunikasjon skal være
hovedregelen i kommunikasjon med andre. For
de aller fleste velgere vil et digitalt valgkort kunne
ivareta informasjonsbehovet. Utvalget ser heller
ikke bort fra at elektroniske valgkort kan være
mer tilgjengelige eksempelvis for blinde og svak-
synte velgere hvis det tas hensyn til dette i utfor-
mingen av løsningen. Utvalget er også kjent med
at det er en utfordring å få sendt papirvalgkort, da
ikke alle har korrekte postadresser. Elektronisk
utsendelse kan gjøre dette enklere og bidra til å
nå flere velgere.

Utvalget mener det bør arbeides videre med å
innføre elektroniske valgkort til flest mulig. De
velgere som ikke bruker digitale løsninger, må
fortsatt få valgkort på papir. Loven bør imidlertid
også på dette området være teknologinøytral for å
unngå å legge begrensninger på hvilke måter
valgkortet kan sendes ut i framtiden.

5 Kommunene er Bergen, Bodø, Fredrikstad, Færder, Gjø-
vik, Gloppen, Grimstad, Hamar, Hå, Lillesand, Skaun,
Skien, Stjørdal, Tromsø, Ulstein, Vadsø, Vanylven og
Vågan.

6 «Evaluering av forsøk med digitalt valgkort 2019» (gjen-
nomført for Valgdirektoratet, Opinion, oktober 2019).
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Kapittel 13  

Listeforslag

13.1 Gjeldende rett

Valgloven kapittel 6 og valgforskriften kapittel 3
inneholder krav til listeforslagene for at de skal
kunne godkjennes ved valg, og til valgstyrets og
fylkesvalgstyrets behandling av dem. Partiloven1

kapittel 2 og partilovforskriften2 kapittel 1 inne-
holder også enkelte relevante bestemmelser knyt-
tet til det å stille listeforslag ved valg.

Listeforslagene er det endelige resultatet av en
lang prosess i partienes lokallag. Som nevnt i
kapittel 7 legger partiene mye innsats i å lage
lister som balanserer ulike hensyn, slik som geo-
grafi, kjønn og alder. Partilagene spiller en avgjø-
rende rolle i å rekruttere nye kandidater og der-
med nye politiske representanter for distriktene.
Selv om graden av personvalg varierer i de tre
typene norske valg, er partienes lister fortsatt
avgjørende for hvem som kan bli valgt, og også i
stor grad for hvem som blir valgt.

13.1.1 Krav til listeforslaget

Innlevering og tilbakekalling av listeforslag

Det følger av valgloven § 6-1 første ledd at et liste-
forslag må være levert inn innen klokken 12.00
den 31. mars i valgåret for å kunne godkjennes.
Listeforslaget må være kommet inn til kommunen
ved kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved
stortingsvalg og fylkestingsvalg. Det er ikke noe
krav om at listeforslaget er kommet inn til valgsty-
ret eller fylkesvalgstyret innen fristen.

I utgangspunktet er det de originale listeforsla-
gene med underskrifter mv. som må være levert
innen fristen. Departementet har likevel lagt til
grunn at det er tilstrekkelig at listeforslaget blir
sendt via e-post innen fristen så framt listen med

originale underskrifter sendes i posten eller leve-
res på annen måte med en gang.

Tillitsutvalget for listeforslaget kan trekke til-
bake et innlevert listeforslag. Det må skje innen
klokken 12.00 den 20. april i valgåret, jf. valgloven
§ 6-5.

Antall underskrifter

Valgloven § 6-3 bestemmer at et listeforslag skal
være underskrevet av et visst antall personer med
stemmerett i valgdistriktet for å kunne godkjen-
nes. En person kan bare skrive under på ett liste-
forslag ved det samme valget, jf. valgloven § 6-6
fjerde ledd.

Det er mer lempelige krav til underskrifter for
registrerte politiske partier som ved forrige stor-
tingsvalg fikk minst 500 stemmer i 1 valgdistrikt
eller minst 5 000 stemmer i hele landet. Disse par-
tiene kan, ved både stortings-, fylkestings- og
kommunestyrevalg, levere listeforslaget med
underskrift kun fra 2 styremedlemmer i lokalavde-
lingen som har ansvaret for det valgdistriktet liste-
forslaget gjelder, jf. valgloven § 6-3 første ledd.
Disse reglene gjelder også for partier som er blitt
registrert i Partiregisteret etter forrige stortings-
valg, dette ettersom de nylig har samlet inn 5 000
underskrifter for å bli registrert.

Når det gjelder listeforslag fra registrerte par-
tier som ikke har fått en oppslutning som nevnt
over, er reglene forskjellige for henholdsvis stor-
tings- og fylkestingsvalg og kommunestyrevalg.
Det samme gjelder for grupper som ikke er regis-
trert som et politisk parti.

Ved stortings- og fylkestingsvalg skal liste-
forslaget være underskrevet av minst 500 perso-
ner med stemmerett i valgdistriktet ved det aktu-
elle valget, jf. valgloven § 6-3 andre ledd bokstav a.

Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget som
hovedregel være underskrevet av et antall perso-
ner med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2
prosent av antall stemmeberettigede innbyggere
ved siste kommunestyrevalg, jf. § 6-3 andre ledd
bokstav b. Som et minimum må listeforslaget like-

1 Lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de
politiske partiene (partiloven).

2 Forskrift 5. februar 2014 nr. 107 om visse forhold vedrø-
rende de politiske partiene (partilovforskriften).
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vel være underskrevet av like mange stemmebe-
rettigede personer i kommunen som det skal vel-
ges medlemmer til kommunestyret. Det er imid-
lertid alltid tilstrekkelig med underskrifter fra 300
personer.

Overskrift på listeforslaget

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvil-
ket parti eller hvilken gruppe som står bak liste-
forslaget, jf. valgloven § 6-1 andre ledd bokstav b.
Forslagsstillerne kan ikke benytte navn som kan
forveksles med navnet på et registrert politisk
parti, en registrert samepolitisk enhet eller over-
skriften på andre listeforslag i valgdistriktet.
Registrerte politiske partier må bruke partiets
registrerte navn i listeoverskriften. De kan likevel
velge om de ønsker å skrive navnet på bokmål
eller på nynorsk, jf. valgforskriften § 12.

Dersom flere registrerte politiske partier stil-
ler fellesliste, må alle partienes registrerte navn
være med i listeoverskriften. Tilsvarende må
registrerte partiers navn være med i listeover-
skriften når partiet stiller liste sammen med en
gruppe som ikke er et registrert politisk parti.

Informasjon om kandidatene

Listeforslaget skal opplyse om hvilke kandidater
som stiller til valg, jf. valgloven § 6-1 andre ledd
bokstav c. Forslaget skal inneholde fornavnet,
etternavnet og fødselsåret til kandidatene. For-
slagsstillerne kan også føre på opplysninger om
kandidatenes stilling eller bosted. Dette skal gjø-
res dersom det er nødvendig for å unngå forveks-
ling av kandidatene på listen. Listeforslaget må
inneholde den samme informasjonen om alle kan-
didatene, slik at dersom opplysninger om kandida-
tenes stilling og/eller bosted påføres listeforsla-
get, skal dette gjøres for alle kandidatene, jf. valg-
forskriften § 17 første ledd.

Antall kandidater

Valgloven § 6-2 angir hvor mange kandidatnavn
som skal og kan føres opp på listeforslaget.

Ved stortingsvalg skal listeforslaget inneholde
så mange kandidater som det antallet represen-
tanter som skal velges fra valgdistriktet. Forslaget
kan i tillegg inneholde inntil seks andre kandida-
ter.

Ved fylkestings- og kommunestyrevalg skal
listeforslaget inneholde minimum sju kandidater
og maksimalt så mange kandidater som det skal
velges representanter til fylkestinget eller kom-

munestyret, med et tillegg av inntil seks andre
kandidater.

Tillitsvalgt og tillitsutvalg

Valgloven § 6-1 andre ledd bokstav e bestemmer
at alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vara-
representant blant dem som har underskrevet for-
slaget. Disse har myndighet til å forhandle med
valgstyret eller fylkesvalgstyret om endringer på
listeforslaget. Listeforslaget bør også inneholde
navnene på de personene som skal fungere som
tillitsutvalg for forslaget. Tillitsutvalget har myn-
dighet til å trekke tilbake listeforslaget.

Valgforskriften § 14 regulerer hvem som er til-
litsvalgt og tillitsutvalg for listeforslaget. Dersom
listeforslaget er levert inn av et registrert politisk
parti og det er underskrevet av to av styremed-
lemmene i partiets lokalavdeling, ansees disse for
å være henholdsvis tillitsvalgt og vararepresen-
tant. Styret for partiets lokalavdeling vil da være
tillitsutvalg.

For øvrige listeforslag gjelder følgende: Der-
som listeforslaget ikke angir hvem som er tillits-
valgt, vararepresentant og tillitsutvalg, er de to
øverste underskriverne på listeforslaget tillitsvalgt
og vararepresentant. De fem øverste underskri-
verne utgjør tillitsutvalget, og de tre neste er vara-
representanter.

Skrift på papir

Valgforskriften § 13 første ledd slår fast at under-
skrifter som samles inn etter valgloven § 6-3 andre
ledd, skal være skrift på papir. Dette er også lagt
til grunn i forarbeidene til valgloven.3 Bestemmel-
sen gjelder ikke for registrerte politiske partier
som leverer inn listeforslag etter valgloven § 6-3
første ledd. De har lov til å sende inn elektroniske
underskrifter.

13.1.2 Partiloven og partilovforskriften

Partiloven har bestemmelser som også har betyd-
ning for å stille liste ved valg. Partiloven kapittel 2
har regler om registrering av politiske partier.
Disse reglene stod tidligere i valgloven kapittel 5,
men ble flyttet til partiloven i 2005.4

Partiloven § 3 stiller opp vilkår for registrering
av partinavn i Partiregisteret. Partinavnet må ikke
kunne forveksles med et annet registrert parti
eller en samepolitisk enhet registrert hos Same-
tinget. Partiet må legge ved egenhendig under-

3 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 168.
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skrevne erklæringer fra minst 5 000 personer med
stemmerett ved stortingsvalg om at de ønsker par-
tinavnet registrert, jf. § 3 andre ledd bokstav d.
Disse underskriftene skal være skrift på papir.

Innen 2. januar i valgåret må alle registrerte
partier sende inn oppdaterte opplysninger eller
bekrefte de opplysningene som allerede er regis-
trert i Partiregisteret, om hvem som er medlem-
mer i partiets utøvende organ, jf. partiloven § 6
andre ledd. Partiets utøvende organ har blant
annet en viktig rolle ved tvil om hvem som kan
representere et registrert politisk parti lokalt.

Dersom partier som er registrert i Partiregis-
teret, ikke stiller liste i noe valgdistrikt ved
to påfølgende stortingsvalg, vil registreringen
opphøre, og partinavnet skal da strykes fra Parti-
registeret, jf. partiloven § 5 første ledd. Partinav-
net blir da fritt og kan benyttes av andre.

Valgmyndighetene skal legge til grunn opplys-
ningene som er registrert i Partiregisteret per 31.
mars i valgåret, ved forberedelsen av valg, jf. par-
tilovforskriften § 1-5 andre ledd.

13.1.3 Valgstyrets og fylkesvalgstyrets 
behandling av listeforslagene

Behandling og kontroll av listeforslaget

Valgstyret og fylkesvalgstyret skal kontrollere at
listeforslagene oppfyller kravene i loven. Dette
innebærer blant annet å kontrollere overskriften,
at kandidatene er valgbare og ikke er ført opp på
flere listeforslag, at forslagsstillerne, det vil si de
som har skrevet under på listeforslaget, har stem-
merett i valgdistriktet, og at de ikke har skrevet
under på flere listeforslag.

Valgstyret og fylkesvalgstyret skal legge liste-
forslagene ut til ettersyn etter hvert som de kom-
mer inn, men det er ikke regulert nærmere hvor-
dan dette skal skje. De utlagte listeforslagene skal
ikke inneholde navnene på dem som har skrevet
under på listeforslaget. Dette regnes som opplys-
ninger om «noens personlige forhold» og er
underlagt taushetsplikt. Opplysninger om hvem
som er tillitsvalgte for listeforslaget, er likevel
offentlig, jf. valgforskriften § 13 andre ledd.

Valgmyndighetene skal videre underrette kan-
didatene på listeforslagene om at de er satt opp på
listeforslag, og opplyse om adgangen til å søke om
fritak, jf. valgloven § 6-6 femte ledd. Det er valgsty-
ret eller fylkesvalgstyret som setter frist for når
erklæring om fritak må settes fram, jf. valgloven
§ 3-4 andre ledd. Det er ikke fastsatt hvor lang
denne fristen skal være.

Retting av listeforslagene

Det er ikke noe absolutt krav om at listeforslaget
må oppfylle alle kravene ved innleveringen. Dette
følger implisitt av valgloven § 6-6 tredje ledd, som
fastsetter at dersom et listeforslag ved innleverin-
gen ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndig-
hetene gjennom forhandlinger med listeforslagets
tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar
med loven. Bestemmelsen forutsetter at forslags-
stillerne kan gjøre endringer etter at listen er inn-
levert. Det innleverte listeforslaget må imidlertid
oppfylle visse minstekrav. Det må framgå at det er
et forslag til valgliste, inneholde navnet på minst
én kandidat og være underskrevet av minst
én forslagsstiller med stemmerett i valgdistriktet.5

Valgforskriften § 15 første ledd fastsetter at når
innleveringsfristen er utløpt, kan forslagsstillerne
kun gjøre endringer på listeforslaget som er nød-
vendige for å bringe det i overensstemmelse med
valgloven. Det er likevel anledning til å sette inn
en ny kandidat på listeforslaget dersom en kandi-
dat strykes fordi vedkommende er utelukket fra
valg eller blir fritatt, jf. andre ledd. Alternativt kan
de kandidatene som står etter den tomme plassen,
rykke en plass opp, mens det settes inn et nytt
navn nederst på listen.

Godkjenning av valglister

Valgstyret og fylkesvalgstyret skal senest 1. juni i
valgåret avgjøre om de innleverte listeforslagene
skal godkjennes, jf. valgloven § 6-6 andre ledd.
Når de er godkjent, skal valgmyndighetene legge
de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valg-
myndighetene skal videre kunngjøre overskriften
på de godkjente listene og opplyse om hvor de er
lagt ut, jf. valgloven § 6-7.

4 Flyttingen av disse reglene fra valgloven til partiloven
omtales slik i forarbeidene til partiloven, jf. Ot.prp. nr. 84
(2004–2005): «Departementet vurderer forslaget om flyt-
ting av partiregistreringsordningen fra valgloven kapittel 5
til den nye partiloven som et forslag av lovteknisk og admi-
nistrativ art, uten at dette på noen måte kan sies å ha inn-
virkning på partienes rettigheter eller plikter – eller for
øvrig innebærer noen substansielle endringer i gjeldende
rett.»

5 Arnold Dybsjord, Lov om kommunevalg av 10. juli 1925
med endringslover av 1. juni 1928, 1. mai 1931, 24. juni
1932, 30. april 1937 og 5. mai 1939 (Oslo: Tanum, 1945), s.
125. Oddvar Overå, Steinar Dalbakk, og Jan-Ivar Pavestad,
Valglovgivningen: valg til storting, fylkesting, kommune-
styre og sameting (Oslo: Kommuneforlaget, 1997), s. 110–
111.
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Valgforskriften § 18 første ledd fastsetter at så
snart listene er godkjent, skal de tillitsvalgte
underrettes om dette og få tilsendt en kopi av den
godkjente listen. Dersom et listeforslag ikke god-
kjennes, skal de tillitsvalgte for listeforslaget
underrettes snarest og opplyses om adgangen til
og vilkårene for å klage, jf. andre ledd.

13.1.4 For få navn på listene – nytt 
valgoppgjør i perioden

Stortingsvalg

Etter valgloven § 14-1 første ledd skal fylkesvalg-
styret, etter pålegg fra Stortinget, foreta et nytt
valgoppgjør dersom en representantplass i Stor-
tinget blir stående ubesatt. Det er imidlertid ikke
fastsatt regler for hva som skal skje dersom det
ikke er mulig å foreta et nytt valgoppgjør fordi det
ikke finnes flere kandidater på listen, det vil si der-
som listen har gått tom for kandidatnavn.

Valgloven har heller ingen bestemmelser om
hva som skjer dersom en valgliste ved stortings-
valg får flere mandater enn det er kandidater på
listen. Dagens krav til antall navn på listene gjør at
en slik situasjon ikke kan oppstå.

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Til forskjell fra ved stortingsvalg har valgloven
ved kommunestyre- og fylkestingsvalg bestem-
melser om hva som skjer dersom en valgliste får
flere mandater enn det er valgbare kandidater på
listen. Ifølge § 11-10 fjerde ledd og § 11-12 fjerde
ledd skal det overskytende antallet mandater i
slike tilfeller fordeles mellom de øvrige listene.

Loven har også bestemmelser om nytt valg-
oppgjør dersom en representantplass blir stående
ubesatt. Ifølge § 14-2 første ledd skal fylkesord-
føreren eller ordføreren sørge for at fylkesvalgstyret
eller valgstyret i slike tilfeller foretar et nytt valg-
oppgjør. Videre følger det av andre ledd at fylkes-
valgstyret eller valgstyret også skal foreta et nytt
valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt
ledig, dersom fylkesordføreren eller ordføreren
mener dette er nødvendig.

Det er også fastsatt regler om hvordan nye
vararepresentanter skal pekes ut dersom dette
ikke kan gjøres ved å foreta et nytt valgoppgjør til
kommunestyret og fylkestinget. Ifølge § 14-2
tredje ledd kan partiet eller gruppen selv peke ut
den personen som skal rykke inn på den ledige
vararepresentantplassen dersom antallet av vara-
representanter er blitt utilstrekkelig i løpet av
perioden. Partiet eller gruppen underretter deret-

ter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som velger
vedkommende som vararepresentant dersom
valgbarhetsvilkårene er oppfylt.

13.2 Nordisk rett

13.2.1 Sverige

Sverige har, i likhet med Norge, krav om et visst
antall underskrifter på listeforslagene for å stille
liste. Det følger av vallagen kapittel 2 § 3 at om et
parti ikke er representert i det organet som liste-
forslaget gjelder, må partiet dokumentere støtte
fra minst 1 500 personer med stemmerett i hele
landet ved valg til Riksdagen. Ved valg til land-
stings- eller kommunfullmäktige må det dokumen-
teres støtte fra 100 respektive 50 personer med
stemmerett i det landstinget eller den kommunen
som valget gjelder.

I Sverige stiller valgloven ingen krav til antall
kandidatnavn på listene, hverken minimum eller
maksimum. Derimot er det bestemmelser i loven
om at kandidatene må samtykke til å stå på
listene. På hvilket tidspunkt kandidatene skal
samtykke, avhenger av hvordan partiet utformer
valglistene. Dersom partiet stiller såkalt låst liste,
der kandidatnavn påføres valgsedlene (og dermed
hindrer velgerne fra å nominere andre navn enn
partiet ønsker skal stå på valgseddelen), skal kan-
didatene på forhånd sende inn samtykke til å stå
på listen. Dersom et parti stiller med «åpen» liste
der kun partinavnet står på valgseddelen (og der
velgerne kan påføre navnet på ønsket kandidat på
valglisten), må kandidaten senest to dager før
valgdagen ha gitt sitt samtykke til å være kandidat
for det partiet, jf. vallagen kapittel 2 §§ 9 og 20.

13.2.2 Danmark

I Danmark er det også krav om et visst antall
underskrifter for å stille liste ved valg. Lov om
kommunale og regionale valg § 19 angir at en kan-
didatliste til kommunalbestyrelsesvalg i utgangs-
punktet må være underskrevet av minst 25 vel-
gere i kommunen. Ved kommunalbestyrelsesvalg
i Århus, Odense og Ålborg kommuner er derimot
minimumskravet doblet, til 50, og ved valg i
København kommune er kravet satt til 150. Ved
regionsrådsvalg må minst 50 velgere i regionen
skrive under på kandidatforslaget. Valgmyndighe-
tene fritar kandidatlister som ble representert i
organet ved det forrige valget, fra kravet om
underskrifter dersom de ber om det, jf. fjerde
ledd.
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Lov om kommunale og regionale valg § 24
angir videre at kandidatlistene må være under-
skrevet av de enkelte kandidatene, noe som i
praksis innebærer at kandidatene samtykker til å
stå på listen idet den leveres inn.

Ved folketingsvalg kan partier som ble valgt
inn i Folketinget ved forrige valg, stille liste uten å
samle inn underskrifter. For alle andre er kravet
for å stille liste som et politisk parti at partiet må
samle inn 1/175 av alle gyldige stemmer ved det
siste avholdte folketingsvalget (tilsvarende
omkring 20 000 underskrifter i 2019) etter folke-
tingsvalgloven § 12. Dette tilsvarer hvor mange
stemmer som er nødvendig for å få ett mandat i
Folketinget. Kravet er dermed betydelig stren-
gere enn kravet i Norge for partier som ikke alle-
rede er representert i Folketinget. Bakgrunnen er
å forhindre at useriøse eller små partier som ikke
har en reell sjanse for å få et mandat ved valget,
stiller liste. Det er videre anledning for kandidater
å stille opp utenfor et parti. Vedkommende må da
være anbefalt av minst 150 velgere.

13.3 Utvalgets vurdering

13.3.1 Krav til antall kandidatnavn på listen

13.3.1.1 Stortingsvalg

Utvalget peker på at krav til antall navn på valglis-
ten ikke bare er en teknisk formalitet for å fylle
plasser oppnådd ved valget, men bør også gjen-
speile en ambisjon og et mål om et levende og
aktivt demokrati. En valgliste skal vise mangfold
og bredde av innbyggere som engasjerer seg,
organiserer seg og er villige til å gjøre en jobb for
å sikre et aktivt folkestyre. Velgerne skal også føle
seg representert gjennom bredden av kandidater
som stiller på listene.

Det er i første rekke partienes eget ansvar å ha
mange nok kandidatnavn på listene til å fylle de
mandatplassene de blir tildelt på Stortinget. Like-
vel er det hensyn som taler for å beholde et mini-
mumskrav til antall kandidatnavn. Forholdet mel-
lom velgerne og kandidatene er et sentralt aspekt
her. Dette taler for at velgerne har en viss forsik-
ring om at listen inneholder nok navn til å utpeke
de representantene og vararepresentantene som
listen får ved valget.

Utvalget mener imidlertid at dagens mini-
mumskrav er for strenge og bør endres. Dagens
krav rammer særlig små partier, som opplever at
det er vanskelig å fylle listen med kandidatnavn i
spesielt større valgdistrikter. Kravet om at liste-
forslaget skal inneholde så mange kandidater som
det skal velges representanter til Stortinget fra
valgdistriktet, kan også oppleves som unødvendig
høyt: Det er bare få, om noen, partier som realis-
tisk sett vil kunne forvente å få valgt inn så mange
representanter og vararepresentanter.

Utvalget har vurdert om det heller bør settes
et minimumskrav som er likt det antallet mandater
det minste valgdistriktet har. Det vil da være opp
til partiene selv å sikre at de har tilstrekkelig
antall navn på lister i de større valgdistriktene.
Dersom dagens valgdistriktsinndeling oppretthol-
des, vil det medføre at minimumskravet settes til
fire kandidater. Dersom det isteden blir ny valg-
distriktsinndeling som følger ny fylkesinndeling,
vil det minste valgdistriktet få ni mandater. Da føl-
ger det at minimumskravet settes til ni kandidater.

Utvalget har imidlertid kommet fram til at det
er bedre å ta utgangspunkt i et minimumskrav
som tilsvarer det antallet kandidater som kreves
for å utnevne representant og vararepresentanter
dersom partiet får minst én kandidat valgt inn på
Stortinget. Ettersom det etter gjeldende rett skal
velges så mange vararepresentanter som listen får
representanter med et tillegg av tre, vil det inne-

Boks 13.1 Underskrifter for å stille liste ved valg i Danmark

Innsamling av underskrifter for å støtte et partis
mulighet til å stille til valg skjer gjennom en nett-
side driftet av Social- og Indenrigsministeriet.
Partiene samler inn støttespilleres e-postadres-
ser eller personnummer og registrerer disse på
nettsiden. Så får disse enten en e-post med en
lenke til en nettside der de kan logge seg inn
med en såkalt NemID, eller et brev de kan sig-
nere på papir.

NemID er en sikker form for pålogging på
internett som brukes blant annet for å logge seg
inn i nettbank og hos det offentlige. Disse e-post-
ene og brevene sendes først ut etter en
betenkningsperiode på en uke, se vælgererklæ-
ringsbekendtgørelsen § 5 andre ledd. Det er
bare mulig å støtte et parti av gangen, og velger-
erklæringene varer i 18 måneder med mindre
de blir trukket tilbake.
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bære at et minimumskrav bør settes til fem kandi-
dater. Det vil for øvrig være partienes eget ansvar
å sørge for at de har nok navn på listen til å fylle
tildelte plasser. Partiene vil også ha en sterk egen-
interesse i å fylle sine tildelte plasser.

En minimumsgrense på fem kandidater vil
kunne oppleves som noe lavt i de større valgdis-
triktene, men utvalget mener likevel at det viktig-
ste hensynet som må følges, er at alle som ønsker
å stille liste, skal ha mulighet til dette – uavhengig
av størrelsen på partiet/gruppen eller hvor i lan-
det det stiller liste. Utvalget mener det først og
fremst bør være partienes eget ansvar å sørge for
at listen til partiet har tilstrekkelig antall navn, og
foreslår at minimumskravet bør settes til fem kan-
didater.

Medlemmene Grimsrud, Holmås, Nygreen og
Strømmen viser for øvrig til sin merknad i
punkt 6.3.2, hvor disse medlemmene også ønsker
å heve minstekravet til antall folkevalgte i kommu-
nestyrer og fylkesting. Dette ønsket er basert på
en målsetting om å styrke et aktivt og levende
demokrati gjennom å gi flere innbyggere politisk
erfaring og balansere en voksende administra-
sjon.

13.3.1.2 Fylkestingsvalg

I dag stiller valgloven krav til at et listeforslag ved
fylkestingsvalg skal ha minimum sju kandidater
og maksimalt så mange navn som tilsvarer det
antall representanter som skal velges til fylkestin-
get, med et tillegg av inntil seks andre navn.

Utvalget mener det er tilsvarende argumenter
for å beholde et minimumskrav ved fylkestingsval-
get som ved stortingsvalget. Det bør også ved fyl-
kestingsvalg være partiene som har hovedansva-
ret for å sørge for et tilstrekkelig antall navn på
listene til at mandatfordelingen følger valgresulta-
tet. Minimumskravet må være lavt nok til at alle
seriøse grupper og partier som ønsker å stille
liste, skal ha mulighet for dette, men det er samti-
dig viktig å ta hensyn til velgerne ved utformingen
av regelverket.

Utvalget mener dagens krav, som treffer ulike
partigrupper svært ulikt avhengig av om partiet
stiller liste i et stort eller lite fylke, er problema-
tisk og bør endres. Utvalget viser til at det er
større sannsynlighet for at det oppstår situasjoner
der partier eller grupper som stiller liste, kan gå
tomme for kandidatnavn på listen i løpet av valgpe-
rioden ved fylkestingsvalg enn ved stortingsvalg.
Ved fylkestingsvalg mister kandidatene valgbar-
heten dersom de flytter ut av fylket. Det er videre
lettere å få fritak fra lokalpolitiske verv enn fra

stortingsvervet. Dermed er det en større fare for
at flere kandidater vil tre ut av vervet i løpet av
perioden enn ved stortingsvalg. I tillegg vil de
ulike partiene ofte bli representert med flere
representanter i fylkestinget enn hva de blir fra de
ulike valgdistriktene ved stortingsvalg. Dette gjør
at det er viktigere å ha flere navn på listene.

Basert på ovennevnte mener utvalget at det
bør lages et differensiert krav til antall kandidat-
navn på listen til fylkestinget. Et alternativ er å
knytte det til hvor mange medlemmer som skal
velges til fylkestinget. Fylkestingene står fritt til å
fastsette antall medlemmer selv, så lenge de over-
holder minimumskravene i kommuneloven.

Utvalget foreslår å endre minimumskravet til
antall medlemmer i fylkestinget. Forslaget inne-
bærer at fylkeskommuner med et innbyggertall
som ikke overstiger 300 000 innbyggere, skal ha
minst 35 medlemmer, fylkeskommuner med over
300 000, men ikke over 500 000 innbyggere, skal
ha minst 43 medlemmer, mens de største fylkes-
kommunene (over 500 000 innbyggere) skal ha
minst 51 medlemmer.

Utvalget går inn for å differensiere kravet til
antall kandidater på listeforslagene ut fra antall
medlemmer i fylkestinget og foreslår at ved valg
til fylkesting som har 35–41 medlemmer, skal
listeforslaget ha minst 5 kandidater på listen. Kra-
vet økes deretter med 2 navn, slik at det må være
minimum 7 kandidater når fylkestinget har 43–49
medlemmer, og minimum 9 kandidater når fylkes-
tinget har minst 51 medlemmer.

Medlemmene Grimsrud, Holmås, Nygreen og
Strømmen viser for øvrig til sin merknad i punkt
6.3.2, hvor disse medlemmene også ønsker å heve
minstekravet til antall folkevalgte i kommunesty-
rer og fylkesting, ut fra en målsetting om å styrke
et aktivt og levende demokrati gjennom å gi flere
innbyggere politisk erfaring og balansere en vok-
sende administrasjon.

13.3.1.3 Kommunestyrevalg

Valgloven stiller i dag samme krav til antall kandi-
datnavn på listeforslaget ved kommunestyrevalg
som ved fylkestingsvalg. Det skal ha minimum sju
navn og maksimalt så mange navn som tilsvarer
det antallet representanter som skal velges til
kommunestyret, med et tillegg av inntil seks
andre navn.

Utvalget mener igjen det er gode argumenter
for å beholde et minimumskrav, men at det også
ved kommunestyrevalg i første rekke er partienes
eget ansvar å sørge for et tilstrekkelig antall navn
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på listene til at de har nok navn ved mandatforde-
lingen.

Utvalget mener at det også ved kommunesty-
revalg er naturlig å ta utgangspunkt i hvor mange
medlemmer som skal velges til organet. Som med
fylkestingene står kommunestyrene fritt til å velge
antall medlemmer selv, så lenge de overholder
minimumskravene i kommuneloven. Kommunelo-
ven § 5-5 andre ledd angir at minimum antall med-
lemmer i kommunestyret må være minst 43 for de
største kommunene (over 100 000 innbyggere),
mens for de minste kommunene (ikke over 5 000
innbyggere) er minimumskravet 11.

Med sammenslåingen av kommuner er det
blitt noen flere større kommuner og dermed også
større kommunestyrer. Eksempelvis vil nye Åle-
sund kommune ha 77 representanter og nye Kris-
tiansand kommune ha 71 representanter. På den
andre siden av skalaen vil det være kommunesty-
rer som fortsatt er svært små, som Utsira kom-
mune med kun 11 representanter (som er mini-
mumskravet).

Utvalget mener de store forskjellene mellom
antall medlemmer i kommunestyrene taler for å
differensiere kravet til antall kandidatnavn på
listene ved kommunestyrevalg. Kravet til antall
kandidater bør avhenge av hvor mange medlem-
mer det er i kommunestyret.

Utvalget mener at for kommuner med kommu-
nestyrer med inntil 33 medlemmer bør det settes
et krav til minimum 5 kandidater. Kravet bør økes
til 6 kandidater for kommunestyrer med 35–41
medlemmer og til 7 for kommunestyrer med 43
eller flere medlemmer. En slik gradvis økning i
kravet til antall kandidater på listeforslagene vil
øke sannsynligheten for at partiene og gruppene
har tilstrekkelig antall kandidater på listene til å
kunne fylle de plassene de får ved valget. Samtidig
vil minimumskravene være lave nok til at alle
grupper og partier som ønsker å stille liste, har
mulighet til det.

Medlemmene Grimsrud, Holmås, Nygreen og
Strømmen viser for øvrig til sin merknad i punkt
6.3.2, hvor disse medlemmene også ønsker å heve
minstekravet til antall folkevalgte i kommunesty-
rer og fylkesting ut fra en målsetting om å styrke
et aktivt og levende demokrati, dette gjennom å gi
flere innbyggere politisk erfaring og balansere en
voksende administrasjon.

13.3.2 For få navn på listene – nytt 
valgoppgjør i perioden

13.3.2.1 Stortingsvalg

Dersom kravet til antall kandidatnavn på listene
blir redusert i tråd med utvalgets forslag, vil det
teoretisk kunne oppstå en situasjon hvor en liste
får valgt inn flere representanter på Stortinget enn
den har kandidater. Enkelte av representantene
kan også av ulike grunner gå ut av Stortinget i
løpet av perioden. Dersom listen da har få kandi-
dater, vil det kunne oppstå en situasjon hvor det
ikke er mulig å erstatte de representantene som
trer ut av Stortinget.

I mangel av regelverk som regulerer en slik
situasjon, vil konsekvensen bli at ett eller flere
mandater vil bli stående ubesatt, det vil si at vi får
såkalte tomme seter i Stortinget. Utvalget antar
likevel at det er svært usannsynlig at en slik situa-
sjon vil oppstå, ettersom det er strenge krav til
ombudsplikten, og siden partiene vil ha sterke
insentiver til å sørge for å ha tilstrekkelig antall
kandidater. Utvalget mener derfor at det ikke er
behov for å regulere dette særskilt i valgloven, og
viser til at det er partienes eget ansvar å sørge for
at de har tilstrekkelig antall kandidatnavn og vara-
representanter på listen til å unngå at de går tom
for kandidatnavn ved mandatfordelingen. Der-
som partiet ikke har nok navn på listen til å fylle
mandatplassene det blir tildelt i stortingssalen, må
det bære konsekvensene selv. Utvalget mener at
det partiet som skulle gå tom for navn på listen,
må godta at det blir et tomt sete på Stortinget for
dette partiet. En slik ordning vil etter utvalgets
vurdering være mer i tråd med velgernes prefe-
ranser enn at plassen tildeles et annet parti.

Utvalget ønsker heller ikke å utforme nye
regler som sikrer at et parti unngår tomme seter i
løpet av stortingsperioden, dersom alle kandida-
tene på listen skulle miste valgbarheten eller få fri-
tak fra ombudsplikten. Skulle en slik situasjon
likevel oppstå, mener utvalget det bør bli et tomt
sete i stortingssalen.

13.3.2.2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Valgloven har regler for hva som skjer dersom en
liste ved kommunestyre- eller fylkestingsvalg får
flere mandater enn det er kandidater på listen. I et
slikt tilfelle skal de resterende mandatene forde-
les mellom de øvrige listene. På den måten sikres
det at alle mandatene tilegnes en representant
(unngår «tomme» seter). Utvalget mener disse
reglene bør videreføres.
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Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det
mye større sjanse for at en representant mister
valgbarheten eller får fritak fra vervet, enn ved
stortingsvalg. Utvalget mener derfor at dagens
regler som sikrer at et parti unngår tomme seter i
løpet av perioden, eller at listen ikke har et til-
strekkelig antall vararepresentanter, bør viderefø-
res.

Dette innebærer at reglene blir ulike ved stor-
tingsvalg og ved kommunestyre- og fylkestings-
valg. Utvalget mener dette kan begrunnes med at
det er større sjanse for at en plass vil kunne bli stå-
ende tom ved lokalvalg enn ved stortingsvalg, og
at slike regler vil medvirke til at listestillerne gjør
sitt ytterste for å hindre at listen går tom for kandi-
dater.

13.3.3 Individuelle kandidater

Utvalget har vurdert om det bør være mulig å
stille som individuell kandidat.

Utvalget viser til at OSSE tidligere har påpekt
at det ikke er mulig å stille som individuell kandi-
dat i Norge, og at dette bør vurderes.6 Som grunn-
lag for anbefalingen om å tillate individuelle kandi-
dater har OSSE vist til artikkel 7.5 i det såkalte
København-dokumentet fra 1990.7 Dette er en
ikke-bindende erklæring fra medlemsstatene i
OSSE som knesetter visse demokratiske og retts-
statlige prinsipper. Utvalget vil imidlertid peke på
at ordlyden i artikkel 7.5 ikke pålegger statene å
tillate individuelle kandidater i tillegg til valglis-
ter.8 Ingen internasjonale standarder for valglov-
givning pålegger statene å tillate individuelle kan-
didater å stille til valg.

Etter utvalgets vurdering vil det å stille som
enkeltkandidat ikke passe inn i den norske valg-
ordningen, som er basert på partilister, og som
stiller krav til antall kandidater på listeforslagene.

Minimumskravet til antall kandidater ivaretar
blant annet at det også velges vararepresentanter.

Utvalget peker også på at det er lave formelle
terskler for å stille til valg i Norge. Valgloven kre-
ver blant annet ikke at en kandidat må være eller
registrere seg som medlem av et politisk parti.
Utvalget mener den norske ordningen ivaretar
hensynet til at alle som ønsker det, kan stille som
kandidat på en liste. Utvalget finner at det er flere
negative aspekter ved å tillate individuelle kandi-
dater å stille til valg enn det er positive, og utval-
get ønsker derfor ikke å åpne for at individuelle
kandidater kan få stille til valg.

13.3.4 Krav om skrift på papir

Utvalget mener tiden er moden for å endre på
dagens regler om at underskrifter må være skrift
på papir. Underskrifter på listeforslag må både
kunne samles inn elektronisk, og de må kunne
sendes inn til kommunen/fylkeskommunen elek-
tronisk. Dette vil gjøre det lettere å samle inn
underskrifter. Det vil også bli lettere for valgmyn-
dighetene å behandle dem ettersom de slipper å
måtte tyde ulike skrifttyper på papir.

I dag signeres en rekke dokumenter elektro-
nisk. Det finnes også offentlige nettsider der inn-
samling av underskrifter foregår. Blant annet drif-
ter Kommunal- og moderniseringsdepartementet
en nettside (Minsak.no), der enkeltpersoner kan
fremme forslag til innbyggerinitiativ og samle
underskrifter til støtte for sin sak. Dersom saken
får en viss oppslutning, må kommunestyret
behandle den.

Utvalget mener det er viktig å lage tilgjenge-
lige digitale tjenester så lenge sikkerheten i en
slik ordning er tilfredsstillende. Utvalget vil like-
vel peke på at muligheten for kontroll vil endres
med en slik endring i regelverket. Med hånd-
skrevne underskrifter er det til en viss grad mulig
å skille underskrifter fra hverandre (selv om det
likevel ikke er noen garanti for at manipulasjon
ikke har skjedd). Dersom kravet om skrift på
papir fjernes, må bruken av elektroniske under-
skrifter reguleres på en måte som sikrer at under-
skriftene som samles inn, er autentiske. Utvalget
mener at de nærmere reglene om hvordan en ord-
ning med elektroniske signaturer skal utformes,
bør fastsettes i forskrift.

Forslagsstillerne bør i tillegg til å kunne samle
inn underskrifter elektronisk fortsatt kunne samle
inn underskriftene på papir hvis de ønsker det.

Dersom kravet om skrift på papir for under-
skrifter fjernes, bør etter utvalgets vurdering kra-
vet om skrift på papir for underskrifter til innsam-

6 OSSE har bemerket overfor norske valgmyndigheter at
«The Election Act should be amended to provide a possibi-
lity for independent candidates to stand for elections, in line
with OSCE commitments». «Norway Parliamentary Electi-
ons 9 September 2013», OSCE/ODIHR Election Assess-
ment Mission Report (Warszawa: Organisasjonen for sik-
kerhet og samarbeid i Europa, 2013), s. 4.

7 «Document of the Copenhagen Meeting of the Conference
on the Human Dimension of the Csce» (Conference on
Security and Co-operation in Europe (CSCE), 1990).

8 «(7) To ensure that the will of the people serves as the
basis of the authority of government, the participating Sta-
tes will [...] 
(7.5) – respect the right of citizens to seek political or
public office, individually or as representatives of political
parties or organizations, without discrimination». Se
«Document of the Copenhagen Meeting of the Conference
on the Human Dimension of the Csce».
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ling av erklæringer for å registrere et parti også
fjernes. Partiloven bør endres i tråd med dette.

Det kreves i dag ikke samtykke fra kandida-
tene for å bli ført opp på et listeforslag i Norge.
Etter valgloven § 6-6 femte ledd skal valgmyndig-
hetene underrette samtlige kandidater på liste-
forslagene om at de er satt opp på listeforslag, og
opplyse om adgangen til å søke om fritak.

Dagens ordning uten krav om samtykke kan
synes tungvint ettersom valgmyndighetene må
kontakte hver person som står på en liste, og
underrette om at vedkommende er satt opp på
listen, og om mulighetene for å kreve seg fritatt.
Utvalget mener likevel at det fortsatt må være
valgmyndighetenes ansvar å innhente samtykke
fra de enkelte kandidatene, og vil ikke legge dette
ansvaret over på partiene.

For å forenkle dette arbeidet mener utvalget
departementet bør vurdere å utvikle en løsning
slik at listestillerne kan legge inn listeforslaget
direkte i EVA. Dette vil gjøre det enklere å sende
ut informasjon om at en kandidat er satt opp på et
listeforslag, og om adgangen til å be seg fritatt.
Dette vil imidlertid kreve at partiene også legger
inn e-postadressen til kandidatene.

13.3.5 Krav til antall underskrifter

Utvalget mener det er viktig å beholde et mini-
mumskrav til antall underskrifter for å få stille
liste. Dette vil sikre at det ligger en grad av seriø-
sitet og velgeroppslutning bak listeforslaget, og
derigjennom begrense muligheten for at svært
små partier eller grupper stiller lister ved valg.
Utvalget mener det bør gjelde det samme mini-
mumskravet til antall underskrifter for å stille liste
ved stortingsvalg og fylkestingsvalg.

13.3.5.1 Stortingsvalg og fylkestingsvalg

I dag må partier og grupper som ved forrige stor-
tingsvalg ikke fikk minst 500 stemmer i
1 valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele lan-
det, samle inn underskrifter fra minst
500 personer med stemmerett i valgdistriktet.9

Det er imidlertid store forskjeller mellom antall
stemmeberettigede i de ulike valgdistriktene, og
kravet slår derfor veldig ulikt ut avhengig av hvil-
ket valgdistrikt gruppen eller partiet stiller liste i.

Utvalget mener et minstekrav til antall under-
skrifter for å stille liste ved stortingsvalg og fylkes-
tingsvalg bør differensieres slik at kravet bereg-
nes ut fra en andel av de stemmeberettigede i
valgdistriktet, istedenfor at det baseres på et fast
tall. Dette vil gi et mer rettferdig krav for alle som
stiller liste, uavhengig av størrelsen på valgdistrik-
tet de stiller liste i.

Utvalgets flertall (Anundsen, Christensen,
Giertsen, Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Røh-
nebæk, Storberget, Strømmen, Tørresdal, Aardal og
Aarnes) mener kravet bør settes til én prosent av
de stemmeberettigede ved forrige valg. Dette vil i
praksis øke kravet til antall underskrifter. Disse
medlemmene viser til at Veneziakommisjonen i
«Code of Good Practice in Electoral Matters»
anbefaler at loven ikke pålegger listeforslagene å
ha underskrifter fra mer enn én prosent av vel-
gerne i valgdistriktet.10 Begrunnelsen er at det
sikrer at loven ikke hindrer noen partier eller kan-
didater fra å stille til valg.

Utvalgets mindretall (Holmås, Høgestøl,
Nygreen, Stokstad og Aatlo) mener kravet heller
bør settes til 0,5 prosent av de stemmeberettigede
ved forrige valg. Dette vil også medføre en økning
fra dagens krav for de fleste valgdistriktene, men
likevel sikre at partier og grupper som ønsker å
stille liste, har mulighet til å oppnå kravet uten alt-
for store omkostninger.

13.3.5.2 Kommunestyrevalg

Utvalget mener kravet om antall underskrifter for
å kunne stille liste ved kommunestyrevalg også
bør endres. I dag skal listeforslaget som hovedre-
gel være underskrevet av et antall personer med
stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent
av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste
kommunestyrevalg. Som et minimum må liste-
forslaget likevel være underskrevet av like mange
stemmeberettigede personer i kommunen som
det skal velges medlemmer til kommunestyret.
Det er imidlertid alltid tilstrekkelig med under-
skrifter fra 300 personer.

Kravet rammer partiene svært ulikt ut fra hvil-
ken kommune de stiller liste i. Norge er et land
med mange små kommuner, og det finnes kom-
muner med kun et par hundre velgere. Det er
også kommuner med flere hundre tusen velgere.

9 For partier som oppnådde minst 500 stemmer i 1 valgdis-
trikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet, holder det at
listen er underskrevet av 2 styremedlemmer i lokalavde-
lingen som har ansvaret for det valgdistriktet listeforslaget
legges fram i.

10 «The law should not require collection of the signatures of
more than 1% of voters in the constituency concerned.»
«Code of Good Practice in Electoral Matters – Guidelines
and Explanatory Report» (Venezia: European Commission
For Democracy Through Law (Veneziakommisjonen),
2002), CDL-AD(2002)023rev2-cor.
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Etter utvalgets vurdering bør det som et
utgangspunkt kreves at minst én prosent av de
stemmeberettigede i kommunen skriver under på
listeforslaget. Dette vil også være mer i tråd med
Veneziakommisjonens anbefalinger. Kravet om én
prosent bør gjelde for alle kommuner uavhengig
av størrelse, også for svært små kommuner. Utval-
get mener det ikke bør gjelde et krav om at et
listeforslag minimum skal være underskrevet av
like mange stemmeberettigede personer i kom-
munen som det skal velges medlemmer til kom-
munestyret, slik kravet er i dag. Et slikt krav vil
innebære at det blir forholdsmessig mye vanskeli-
gere å stille liste i de minste kommunene.

I større kommuner, som Oslo eller Bergen, vil
et krav om signatur fra 1 prosent innebære at vel-
dig mange stemmeberettigede må skrive under
på listeforslaget. I Oslo vil et slikt krav innebære
at forslagsstillerne må samle inn omkring 5 000
underskrifter. Utvalget mener et krav om så
mange underskrifter ved kommunestyrevalg vil
gjøre det for vanskelig å stille liste. Utvalget fore-
slår derfor å sette en fast øvre grense for hvor
mange underskrifter som alltid vil være tilstrekke-
lig for å fremme et listeforslag.

Utvalget har imidlertid delt seg i spørsmålet
om hva kravet skal settes til. Utvalgets flertall
(Anundsen, Christensen, Giertsen, Hagen, Hoff,
Holmøyvik, Røhnebæk, Storberget, Tørresdal, Aar-
dal og Aarnes) mener det bør være tilstrekkelig
med 1 000 underskrifter. Utvalgets mindretall
(Grimsrud, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Stokstad,
Strømmen og Aatlo) mener dagens krav om at det
er tilstrekkelig med 300 underskrifter, bør videre-
føres.

13.3.6 Krav til antall underskrifter fra 
registrerte politiske partier

For registrerte politiske partier som ved forrige
stortingsvalg fikk minst 500 stemmer i et valgdis-
trikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet, er
det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet
av 2 styremedlemmer i lokalavdelingen som har
ansvaret for det valgdistriktet listeforslaget gjel-
der. Utvalget viser til at å stille krav om at partiet
ved forrige stortingsvalg oppnådde en nærmere
bestemt oppslutning blant velgerne for å komme
inn under disse reglene, bidrar til å sikre at det er

en viss grad av velgeroppslutning bak partier som
stiller liste. Det medfører at det skal være en ter-
skel for å stille liste, og at en registrering i Partire-
gisteret ikke automatisk gir rett til fritak fra kravet
om å samle inn underskrifter. Det er flere relativt
små partier i Partiregisteret som ved hvert valg
må samle inn underskrifter fordi de ikke får til-
strekkelig antall stemmer.11

Utvalget mener det fortsatt bør gjelde et krav
om at et registrert politisk parti oppnådde en viss
oppslutning ved forrige stortingsvalg for å kunne
stille liste med underskrift fra kun 2 styremedlem-
mer i partiets lokalavdeling i valgdistriktet. Etter
utvalgets vurdering bør det imidlertid gjelde én
felles grense for hvor mange stemmer partiet må
ha fått for å komme inn under de mer lempelige
kravene. Dette har blant annet å gjøre med at de
ulike valgdistriktene er svært ulike i størrelse.
Utvalget foreslår derfor at bare registrerte poli-
tiske partier som ved forrige valg fikk minst 5 000
stemmer totalt i hele landet, skal kunne stille liste
med underskrift fra kun 2 styremedlemmer i par-
tiets lokalavdeling i valgdistriktet. Dette vil sikre
at partiene blir behandlet likt uavhengig av hvor i
landet de mottar stemmer. Samtidig vil endringen
gjøre det vanskeligere for små partier med opp-
slutning konsentrert i ett eller noen få valgdistrik-
ter å komme inn under disse reglene.

13.3.7 Antall underskrifter for å registrere et 
politisk parti

Utvalget mener at partiloven også bør endres. I
partiloven er det satt som krav for å registrere et
partinavn i Partiregisteret at søknaden må følges
av en erklæring fra minst 5 000 personer med
stemmerett ved stortingsvalg om at de ønsker par-
tinavnet registrert. Utvalget foreslår å endre dette
kravet til underskrift fra minst 10 000 personer
med stemmerett ved stortingsvalg. Utvalget viser
her blant annet til utvalgets forslag om å åpne for
at underskriftene kan samles inn elektronisk, slik
at det ikke lenger skal være krav om at underskrif-
ten skal være skrift på papir, jf. partilovforskriften
§ 1-1 tredje ledd.

11 Norges Kommunistiske Parti fikk totalt 309 stemmer, mens
Samfunnspartiet fikk 104 stemmer ved valget i 2017. 
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Kapittel 14  

Ordensregler

14.1 Gjeldende rett

Valgloven har regler som forbyr velgerpåvirkning
både under forhåndsstemmingen, jf. § 8-5, og på
valgtinget, jf. § 9-4. Velgerpåvirkning innebærer
for eksempel å drive valgkamp i form av stander
e.l. Det omfatter både muntlige og skriftlige
meningsytringer, som å sette opp oppslag eller å
dele ut brosjyrer.

Under forhåndsstemmeperioden er det ikke
tillatt med velgerpåvirkning i det rommet der for-
håndsstemmingen foregår.

På valgtinget er forbudet mot velgerpåvirkning
mer omfattende. Det er da ikke tillatt å drive vel-
gerpåvirkning i valglokalet og i de rommene som
velgeren må passere for å komme fram til valg-
lokalet. Forbudet omfatter derimot ikke området
utenfor bygningen der valglokalet ligger. Det er
dermed ikke noe forbud mot listebæring i dette
området.1

Valgloven § 9-4 fastsetter enkelte ordensregler
for hvordan valgtinget skal gjennomføres. Ifølge
første ledd er det i valglokalet eller i de rommene
som velgeren må passere for å komme fram til
valglokalet, ikke tillatt å utføre handlinger som
kan forstyrre eller hindre en normal gjennom-
føring av valghandlingen. I dette området er det
heller ikke tillatt for uvedkommende å samle
informasjon om hvem som møter fram for å
stemme, eller å foreta velgerundersøkelser e.l.

Dersom noen opptrer i strid med ordensre-
glene, kan stemmestyrets leder eller nestleder om
nødvendig bortvise personen(e), jf. tredje ledd.

Tilsvarende ordensregler finnes ikke for for-
håndsstemmeperioden.

14.2 Nordisk rett

Ifølge den svenske vallagen er det ikke lov å drive
«propaganda» eller annen aktivitet som er ment å
påvirke eller hindre velgerne i deres valghand-
ling, hverken i valglokalet eller i «ett utrymme
intill detta», jf. kapittel 8 § 3. I Sverige er reglene
om velgerpåvirkning de samme under forhånds-
stemmeperioden og på valgtinget.

I Danmark gjelder omtrent samme regler for
velgerpåvirkning under forhåndsstemmeperio-
den som på valgtinget. Under forhåndsstemmepe-
rioden har stemmemottakeren ansvaret for å påse
at velgerne ikke utsettes for velgerpåvirkning
eller annen form for «holdningsmæssig påvirk-
ning i umiddelbar tilknytning til brevstemmeafgiv-
ningen», jf. lov om valg til Folketinget § 61 åttende
ledd.2

På valgtinget har valgstyrene ansvaret for å
påse det samme: at velgerne ikke utsettes for vel-
gerpåvirkning eller annen form for «holdnings-
mæssig påvirkning», hverken i valglokalene eller i
andre steder «i umiddelbar tilknytning», jf. § 50.

§ 107 bestemmer videre at justisministeren
kan fastsette regler «til sikring af, at der ikke på
eller ud til offentlig vej eller plads udøves valgagi-
tation på en måde, der forstyrrer den offentlige
orden».

14.3 Utvalgets vurdering

Utvalget mener det er viktig at valgloven har
regler som skjermer velgerne mot uønskede for-
styrrelser eller påvirkning fra politikere eller
andre når de skal stemme. Slike bestemmelser
bidrar også til å sikre at stemmestyret og stemme-
mottakerne har kontroll med hva som skjer inne i
valglokalet.

Utvalget peker på at begrepet «velgerpåvirk-
ning» etter ordlyden vil omfatte alle former for

1 Med listebæring menes at kandidater fra de ulike partiene
står utenfor valglokalet og deler ut stemmesedler for å opp-
fordre velgere til å stemme på en bestemt måte. Dette er
hovedsakelig en tradisjon i Oslo, og det har flere ganger
vært diskusjoner om hvorvidt dette bør forbys.

2 Tilsvarende regler for lokalvalg finnes i lov om kommunale
og regionale valg.
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politisk påvirkning i valglokalet. Dette vil gjelde
muntlige og skriftlige meningsytringer, blant
annet i form av oppslag og utdeling av brosjyrer
eller lister.

Under forhåndsstemmeperioden er det i dag
kun forbud mot velgerpåvirkning i selve rommet
der velgerne stemmer. Det gjør det mulig å plas-
sere forhåndsstemmelokaler inne i kjøpesentre,
flerbrukshus, servicetorg, biblioteker og andre
større offentlige bygg der mange mennesker sam-
les. Sentrale valgmyndigheter oppfordrer til å
bruke slike lokaler for å øke tilgjengeligheten for
velgerne. Utvalget viser til at tilgjengelighet er et
sentralt hensyn ved valggjennomføringen, og
mener det vil være uheldig å sette begrensninger
som gjør det vanskelig å plassere forhåndsstem-
melokaler i slike bygg.

Når det gjelder spørsmålet om hvor omfat-
tende et forbud mot velgerpåvirkning bør være på
valgdagen, ønsker flertallet i utvalget (Christen-
sen, Giertsen, Hagen, Holmøyvik, Høgestøl, Røhne-
bæk, Stokstad, Storberget, Aardal og Aarnes) å
forby velgerpåvirkning kun inne i selve rommet
der velgerne stemmer. Disse medlemmene mener
dette forbudet bør gjelde for hele stemmeperio-
den, det vil si fra 1. juli til og med valgdagen.

På valgtinget er det med dagens regelverk for-
budt å drive velgerpåvirkning også i de rom som
må passeres for å komme til stemmelokalet. Disse
medlemmene viser til hensynet til regelforenkling
og mener det er uheldig med to ulike regler om
valgagitasjon for forhåndsstemmeperioden og på
valgtinget. Det kan føre til forvirring og uklarhet
hos både valgmedarbeiderne, politikerne og vel-
gerne. Disse medlemmene peker videre på at det
er lov å drive valgkamp hele valgperioden, noe
som taler for at det ikke bør være ulike regler for
hvor valgkamphandlinger tillates.

Disse medlemmene har forståelse for at liste-
bærere kan oppleves som pågående og forstyr-
rende for velgere, men mener at så lenge dette
foregår utenfor valglokalet, er det ikke behov for å
forby dette. I likhet med annen form for velgerpå-
virkning må listebærere ansees som en naturlig
del av valgkampen. Isteden vil disse medlemmene
peke på at det er svært viktig at partiene selv tar
grep og sørger for gode interne retningslinjer for
listebærere, slik at de ikke oppleves som ubehage-

lige eller pågående eller skaper forvirring for vel-
gere som skal inn i et valglokale for å stemme.

Mindretallet i utvalget (Anundsen, Grimsrud,
Hoff, Holmås, Nygreen, Strømmen, Tørresdal og
Aatlo) mener dagens bestemmelser om velgerpå-
virkning ikke er omfattende nok. Disse medlem-
mene mener forbudet mot velgerpåvirkning bør
utvides på valgtinget. På valgtinget bør et forbud
mot velgerpåvirkning ikke bare omfatte det rom-
met der velgerne stemmer, men også det øvrige
området i umiddelbar nærhet til valglokalet. Et
slikt forbud vil både omfatte de rom som velgeren
må passere for å komme til valglokalet, og uteom-
rådet direkte utenfor bygningen. Disse medlem-
mene framhever at velgerne har krav på uforstyr-
ret tilgang til valglokalet, og at området i umiddel-
bar nærhet av valglokalet, i likhet med inne i selve
valglokalet, bør være nøytralt. Forslaget fra disse
medlemmene innebærer at listebæring vil være
forbudt i området utenfor valglokalet. Disse med-
lemmene foreslår ingen endringer for forhånds-
stemmeperioden.

Utvalget mener at de øvrige av dagens bestem-
melser som skal sikre at velgerne ikke blir forstyr-
ret på valgtinget, i det store bør videreføres. Det
er viktig med regler som forhindrer uro i valgloka-
let. Etter utvalgets vurdering bør imidlertid forbu-
det utvides noe, slik at det også blir forbudt å util-
børlig forstyrre eller hindre velgere på vei inn i
rommet der de stemmer. Utvalget mener videre at
slike ordensregler bør gjelde for hele stemmeperi-
oden og ikke kun på valgtinget. Utvalget foreslår å
videreføre at stemmestyrets leder eller nestleder
kan bortvise den eller dem som opptrer i strid
med ordensreglene på valgtinget. Utvalget mener
stemmemottakere under forhåndsstemmingen
også må ha denne muligheten. Det vil kunne for-
hindre situasjoner der det forekommer
handlinger i lokalet der velgerne stemmer, som er
til bry for velgerne, for eksempel ved at personer
lager bråk i lokalet.

Utvalget foreslår ikke å videreføre en egen
bestemmelse om forbud mot velgerundersøkelser
eller liknende utspørring av velgerne. Slike under-
søkelser bør vurderes opp mot forbudet mot å
utføre handlinger i valglokalet eller dets umiddel-
bare nærhet som kan forstyrre valget.
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Kapittel 15  

Legitimasjon

15.1 Gjeldende rett

15.1.1 Legitimasjonsplikt

Valgloven § 8-4 sjette ledd regulerer legitimasjons-
plikt under forhåndsstemmingen. Valgloven § 9-5
andre ledd inneholder tilsvarende regulering for
stemmingen på valgtinget. En velger som er
ukjent for stemmemottakeren, må legitimere seg.
Det er dermed ikke noe absolutt krav om å vise
legitimasjon.

Departementet har lagt til grunn at selv om
loven kun omtaler stemmemottakere, vil også
valgfunksjonærer i det aktuelle valglokalet kunne
gå god for en velgers identitet.

Valgloven § 8-4 sjette ledd andre punktum
regulerer forhåndsstemming på institusjon. Her
kan velgerens identitet også bekreftes av en
ansatt som legitimerer seg. Bestemmelsen er sær-
lig aktuell ved stemming på helse- og omsorgsin-
stitusjoner og i fengsler. Bakgrunnen for unntaks-
bestemmelsen er at ikke alle som oppholder seg i
slike institusjoner, har legitimasjonspapirer til-
gjengelig. Bestemmelsen gjelder ikke for besø-
kende på institusjonen.

15.1.2 Krav til legitimasjon

Hverken loven eller forskriften har nærmere
regler om hvilke konkrete typer legitimasjon som
kan godkjennes. Av forarbeidene framgår det at
legitimasjonen må inneholde bilde av og navn på
velgeren, og at stemmemottakeren i hvert enkelt
tilfelle må vurdere legitimasjonen velgeren viser
fram.1

I tillegg til kravet om at legitimasjonen må
inneholde velgerens navn og bilde, legger depar-
tementet i Valghåndboken til grunn at legitimasjo-
nen må ha «et visst offisielt preg» og inneholde
fødselsdato. Typiske legitimasjonspapirer vil være

bankkort med bilde, førerkort og pass, men også
andre typer legitimasjon med bilde kan godkjen-
nes:

Departementet vil presisere at det er viktig å
utvise godt skjønn ved vurderingen av om den
foreviste legitimasjonen er tilstrekkelig doku-
mentasjon på velgerens identitet. Utgangs-
punktet må være at dersom legitimasjonen gir
et troverdig inntrykk, har velgeren oppfylt sin
legitimasjonsplikt. Så lenge stemmemottake-
ren ser at det er rette vedkommende man står
overfor, må velgeren få lov til å avgi stemme.
Dette bør gjelde selv om legitimasjonen har
gått ut på dato. Stemmemottaker må likevel i
hvert enkelt tilfelle vurdere «kvaliteten» på
legitimasjonen.2

15.2 FNs konvensjon om sivile og 
politiske rettigheter

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
artikkel 25 fastslår at

[e]nhver borger skal, uten noen form for for-
skjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og
uten urimelige begrensninger, ha rett og anled-
ning til […] [å] avgi stemme og bli valgt ved
frie periodiske valg som skal bygge på alminne-
lig og lik stemmerett og hemmelig avstemning,
som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til
uttrykk.

Etter dette må et krav om legitimasjon ikke få en
slik utforming at det blir en urimelig avgrensning
i stemmeretten.

1 Ot.prp. nr. 24 (2006–2007).

2 «Valghåndbok: Oversikt over regelverk som gjelder ved
gjennomføring av valg» (Kommunal- og moderniseringsde-
partementet, 2019), punkt 10.8. 
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15.3 Nordisk rett

I Sverige må ukjente velgere legitimere seg eller
på andre måter «styrke sin identitet».3 Dersom en
velger ikke har legitimasjon, kan en annen person
bekrefte velgerens identitet. Personen som
bekrefter en annens identitet, må i så fall vise legi-
timasjon.

I Danmark skal velgerne ha med valgkortet og
levere dette samt oppgi fødselsdato før de får
stemme. Velgere som har glemt valgkortet, får
skrevet ut et nytt. En velger kan bli bedt om å opp-
lyse navn og adresse for å sjekke identiteten, og i
noen tilfeller kan en velger også bli bedt om å vise
legitimasjon.4

15.4 Valgobservatørers anbefalinger og 
departementets oppfølging

15.4.1 Valgobservasjon ved stortingsvalget 
i 2005

Den norske Helsingforskomité inviterte interna-
sjonale valgobservatører til stortingsvalget i 2005.
Fram til 2007 inneholdt valgloven kun et krav om
at stemmemottakeren kunne kreve at velgeren
måtte identifisere seg. Valgobservatørene mente
at manglende krav til legitimasjon kunne føre til
valgjuks, og anbefalte at det ble innført krav om
obligatorisk legitimasjon.

Departementet fulgte opp med et forslag om at
en velger må legitimere seg dersom vedkom-
mende er ukjent for stemmemottakeren, jf.
Ot.prp. nr. 24 (2006–2007). Her viste departemen-
tet til at bestemmelsene om legitimasjon ble prak-
tisert ulikt, og at mens det vanligvis ble spurt etter
legitimasjon under forhåndsstemmeperioden, var
det ikke så vanlig på valgdagen.

Departementet vurderte videre om det burde
fastsettes krav til hvilke typer legitimasjon som
kan brukes, og flere høringsinstanser mente det
ville være nyttig. Departementet uttalte imidler-
tid:

Departementet er ikkje sikker på om det er
nødvendig med ein slik regel. Særleg ved føre-
handsrøystegivinga blir alt i dag ukjende velja-
rar bedne om å legitimere seg. Departementet
kjenner ikkje til at det har vore problem i sam-
band med praktiseringa av dette. For å kunne
fungere som legitimasjon må legitimasjonen

innehalde namn på og bilete av personen. I
utgangspunktet verkar det naturleg å be om
pass, bankkort, førarkort eller annan legitima-
sjon som offentleg styresmakt har utferda.
Dersom veljaren ikkje har slik legitimasjon,
meiner departementet at det vil vere for strengt
å avvise veljaren dersom vedkommande har
ein annan type legitimasjon som røystemotta-
karen etter ei konkret vurdering finn å kunne
godkjenne. Ved denne vurderinga vil det vere
naturleg å leggje vekt på «kvaliteten» på den
framviste legitimasjonen, til dømes kva slags
type laminering som er nytta. Dette kan vere
avgjerande for kor enkelt det vil vere å forfal-
ske legitimasjonen. Ut frå dette har departe-
mentet komme til at det ikkje bør stå i forskrifta
kva typar legitimasjon som kan godkjennast.

Departementet var opptatt av at krav til legitima-
sjon ikke måtte føre til at velgere uten legitima-
sjon ikke fikk stemt. Departementet foreslo i
høringsnotatet at velgere som ikke kunne legiti-
mere seg, kunne få identiteten bekreftet av en
annen person som var over 18 år, og som legiti-
merte seg.

I høringsrunden var det flere som var skep-
tiske til forslaget, blant annet Datatilsynet. De
pekte på at det ikke ville forhindre valgfusk, da det
kun krever samarbeid mellom to personer. På
bakgrunn av høringsrunden endret departemen-
tet forslaget sitt og tok vekk unntaksbestemmel-
sen.

15.4.2 Valgobservasjon ved stortingsvalget 
i 2017

Valgobservatører fra OSSE observerte stortings-
valget i 2017. De kom med enkelte anbefalinger til
endringer i regelverk og rutiner. OSSE mente
blant annet at det bør klargjøres hva som er
akseptabel legitimasjon ved valg. De pekte på at
nyere bankkort ofte ikke inneholder bilde og der-
med ikke kan brukes som legitimasjon. OSSE ba
om at Norge vurderer å utvide eller presisere hva
som er akseptabel legitimasjon.

I tilbakemeldingen til OSSE uttalte departe-
mentet at de ikke mener det er nødvendig å ha en
komplett liste over hvilke identifikasjonsbevis
som er akseptable. Departementet viste til at også
andre typer legitimasjon enn pass og førerkort
kan brukes som legitimasjon. Hva som ligger i
kravet til legitimasjon, og hva stemmemottakeren
må vurdere, blir gjennomgått på opplæringene og
er også omtalt i veiledninger.

3 Vallagen (2005:837), kapittel 7 § 9 og kapittel 8 §§ 6 og 8. 
4 Folketingsvalgloven § 47.
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15.5 Aktuelle problemstillinger

En undersøkelse Valgdirektoratet utførte etter val-
get i 2017, viste at 36 prosent av kommunene har
avvist velgere fordi de ikke har med seg legitima-
sjon. Undersøkelsen sier ikke noe om hvor mange
slike tilfeller det er i hver kommune, og heller
ikke noe om hvorfor velgerne ikke har med seg
legitimasjon. Det kan tenkes velgerne ikke var
klar over at det er et krav om legitimasjon når en
skal stemme, eller at velgerne har glemt legitima-
sjonen hjemme.

At en må vise legitimasjon for å kunne
stemme, synes likevel å være godt kjent blant vel-
gerne. Oppmerksomhetsmålinger som Oslo kom-
mune har gjennomført, viser at 99 prosent av vel-
gerne kjente til at de må ha med seg legitimasjon
for å kunne stemme.5

Det kan også være at noen velgere rett og slett
ikke har legitimasjon. Flere banker har sluttet å
utstede bankkort med bilde, og det kan føre til at
flere personer ikke lenger har legitimasjon med
bilde. For personer uten førerkort er da pass den
eneste offisielle legitimasjonen. Hvor mange det
er som hverken har pass, førerkort eller bankkort
med bilde, er ikke kjent.

Det vil også være noen som ikke har legitima-
sjon grunnet livssituasjon og økonomiske forhold.
Departementet har tidligere oppfordret kommu-
nene til å gi informasjon til NAV-kontoret og even-
tuelt andre etater i kommunen slik at de kan vur-
dere økonomisk stønad til legitimasjon, eventuelt
etablere en ordning for utstedelse av midlertidig
gratis legitimasjon.

Stortinget vedtok i 2015 en ny lov om ID-kort.
Loven vil gi befolkningen tilbud om et offentlig
utstedt identitetsbevis som vil være like pålitelig
som passet og mer praktisk å bruke som legitima-
sjon. I forslaget til ny lov la departementet vekt på
at ordningen med nasjonalt ID-kort er ment å
være et tilbud til befolkningen, og at det ikke skal
føre til større grad av identifikasjonsplikt.

I statsbudsjettet for 2018 skrev Justisdeparte-
mentet at produksjonen av nye pass og nasjonale
ID-kort med eID ville starte ved årsskiftet 2018–
2019. Det er imidlertid varslet ytterligere forsin-
kelser i arbeidet i etterkant av dette, og Politidi-
rektoratet antar at nasjonale ID-kort vil være til-
gjengelige i 2020.6 Utvalget legger uansett til
grunn at nasjonale ID-kort vil være på plass før ny

valglov trer i kraft. Velgerne må selv betale et
gebyr for å få utstedt nasjonalt ID-kort.

Et annet element er at det har blitt lettere å for-
falske legitimasjon med ny teknologi. Som en kon-
sekvens av dette er det vanskeligere å kontrollere
om legitimasjonen faktisk er ekte. I tillegg er det
blitt mer komplisert og kostnadskrevende å
utstede legitimasjon som ikke kan forfalskes.
Dette er en av årsakene til at flere banker har slut-
tet å lage bankkort med bilde.

15.6 Utvalgets vurdering

Et krav om at velgeren må legitimere seg, er
direkte knyttet til grunnleggende demokratiske
prinsipper, som å unngå valgjuks ved at noen
stemmer mer enn én gang. Dette henger også
sammen med folks tillit til det demokratiske
systemet. Utvalget mener derfor valgloven bør
inneholde regler som bidrar til å forhindre at noen
stemmer i en annen persons navn. Samtidig vil for
strenge krav om legitimasjon kunne føre til at
stemmeretten for noen i realiteten blir begrenset.
Disse hensynene må veies mot hverandre.

15.6.1 Generelt legitimasjonskrav

Utvalget mener at utgangspunktet bør være at alle
velgere identifiserer seg. Ved valg er det viktig å
sikre at det er rett person som blir krysset av i
manntallet, for å sikre at hver velger bare får én
stemme. I de fleste kommuner praktiseres alle-
rede reglene slik at alle viser legitimasjon. Utval-
get foreslår at dagens bestemmelse endres, og at
hovedregelen blir at alle velgere skal vise legiti-
masjon.

Samtidig mener utvalget at dersom en velger
er kjent for stemmemottakeren eller valgfunks-
jonæren, bør vedkommende få stemme selv om
vedkommende ikke har med seg legitimasjon. I
praksis vil dermed ikke denne endringen ha stor
betydning, men det er en prinsipiell endring som
understreker at sikker identifisering av velgerne
er viktig.

Stemmemottakere utfører mange oppgaver
som krever at samfunnet har tillit til dem, og det
er ikke grunn til å tvile på deres integritet knyttet
til å identifisere velgere. Det har heller ikke vært
avdekket problemer med dagens praksis.

5 Valgstyrets evalueringsrapport 2019: Kommunestyrevalg og
valg til bydelsutvalg 2019 (Oslo: Oslo kommune, 2019), s.
42.

6 «Status for prosjektet nye pass og nasjonale ID-kort», Poli-
tiet, 16. august 2019, https://www.politiet.no/aktuelt-tall-
og-fakta/aktuelt/nyheter/2019/08/16/status-for-prosjek-
tet-nye-pass-og-nasjonale-id-kort/.
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15.6.2 Institusjonsstemming

Velgere på helse- og omsorgsinstitusjoner og i
fengsler kan etter gjeldende regler stemme uten
legitimasjon dersom en ansatt ved institusjonen
kan bekrefte identiteten til vedkommende. Utval-
get mener at det er gode grunner for dette unnta-
ket, da velgere i slike institusjoner ikke alltid vil
ha legitimasjon og deres identitet er kjent for dem
som arbeider på institusjonen. Utvalget foreslår
derfor at bestemmelsen videreføres, slik at alle
beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner og inn-
satte i fengsler har en reell mulighet til å stemme.

15.6.3 Velgere uten legitimasjon

Utvalget understreker at alle personer med stem-
merett har rett til å få stemt. Det er viktig at kravet
om å kunne legitimere seg ikke fører til at noen
velgere i praksis fratas muligheten til å stemme.
Utvalget har vurdert hva som kan gjøres for å
sikre at også velgere som ikke har legitimasjon,
får delta i valget. Det vil kunne være personer som
av sosiale eller økonomiske årsaker ikke har legi-
timasjon med bilde og navn. Utvalget har sett på
muligheten for å åpne opp for at velgere som ikke
har legitimasjon, kan stemme dersom en annen
person som legitimerer seg, kan bekrefte velge-
rens identitet. Dette vil innebære en liberalisering
av dagens regler og vil sikre at velgere som man-
gler legitimasjon, kan stemme. Å åpne for at vel-
gere kan stemme uten å måtte vise legitimasjon,
vil imidlertid innebære risiko for valgjuks, ved at
noen utgir seg for å være en annen og stemmer i
dennes navn. Dette ønsker ikke utvalget å åpne
for. Selv om det har vært lite problemer med val-
gjuks, ser utvalget at økt bruk av teknologi kan
gjøre det enklere å identifisere velgere som ikke
pleier å stemme, for å utnytte dette til valgjuks.
Utvalget har vurdert om risikoen for valgjuks kan
reduseres ved at velgere uten legitimasjon må
stemme etter en egen prosedyre, og ved at stem-
megivningen prøves særskilt etter de ordinære
stemmene. Utvalget har imidlertid landet på at
dette bare vil kunne redusere risikoen for valg-
juks til en viss grad, og at det samtidig vil innføre
en ny komplisert prosedyre for valgfunk-
sjonærene. Utvalget mener derfor at det ikke bør
åpnes for at personer uten legitimasjon kan
stemme.

Utvalget peker på at det er varslet at det vil
komme tilbud om et nasjonalt ID-kort i Norge.
Utvalget har notert seg at ID-kortet ikke vil være
gratis, men at det legges opp til selvkost. Utvalget
antar likevel at innføringen av et nasjonalt ID-kort

vil føre til at flere personer med stemmerett har
legitimasjon. Det finnes i dag ingen mulighet til
gratis å skaffe seg ordinær legitimasjon fra det
offentlige for norske statsborgere og mennesker
bosatt i Norge som kan brukes i valg.

Utvalget understreker at det er viktig at alle
med stemmerett har mulighet til å skaffe seg legi-
timasjon. Om dette oppnås gjennom støtte til å
anskaffe nasjonalt ID-kort, ved at en offentlig
instans utsteder valglegitimasjon til dem som tren-
ger det, eller på andre måter, tar ikke utvalget stil-
ling til, men mener departementet må sikre at alle
med stemmerett også har reell mulighet til å delta
i valg. Det er særlig viktig at det blir satt i verk til-
tak for å sikre at grupper uten ID-kort får mulig-
het til å stemme.

15.6.4 Krav til legitimasjonen

Bakgrunnen for at utvalget tar opp spørsmålet om
det bør stilles krav til legitimasjonen, er dels at
OSSE har stilt spørsmål ved om kravene bør presi-
seres, og dels at den teknologiske utviklingen har
gjort det enklere å forfalske legitimasjon.

Utvalget har derfor vurdert om det bør stilles
konkrete krav til hvilke typer legitimasjon vel-
gerne kan benytte. Konkrete krav vil også gjøre
det lettere å kommunisere til velgerne hva slags
legitimasjon som godtas, slik OSSE har påpekt, og
vil gjøre opplæringen av valgfunksjonærene
enklere. Mer presise krav fører dessuten til like-
behandling av velgere, ved at praksis blir lik, uav-
hengig av hvor en bor.

Den teknologiske utviklingen har ført til at det
er enklere å forfalske legitimasjon, og dette tilsier
at det stilles krav om at legitimasjonen er av en
viss kvalitet. Samtidig er utvalget opptatt av at det
skal være enkelt å stemme, og ønsker ikke å sette
opp unødvendige hindre for å stemme. Selv om
utvalget mener det er viktig å forhindre valgjuks,
mener utvalget at dette fortsatt kan oppnås gjen-
nom valgfunksjonærenes bruk av alminnelig
skjønn. Utvalget legger vekt på at det ikke er
kjente problemer med forfalsking av legitimasjon,
og at det på nåværende tidspunkt ikke er behov
for å skjerpe inn kravene til legitimasjon.

Utvalget mener at dagens krav om at legitima-
sjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde,
motvirker valgjuks samtidig som det sikrer at det
er enkelt å stemme. Utvalget går inn for at disse
kravene tas inn i forskrift og ikke bare framgår av
forarbeider og departementets tolkningsut-
talelser. Forslaget representerer en videreføring
av gjeldende rett. Utgangspunktet er at pass,
bankkort, førerkort eller annen legitimasjon
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utstedt fra det offentlige skal godkjennes så lenge
disse inneholder navn, fødselsdato og bilde.
Annen type legitimasjon med navn, fødselsdato og
bilde kan også godkjennes etter en konkret vurde-
ring. I en slik vurdering står kvaliteten på den
framviste legitimasjonen, blant annet om den har
et visst offisielt preg, sentralt. Det er viktig at valg-
funksjonærene utøver godt skjønn i vurderingen
av om legitimasjonen skal godkjennes.

Utvalget mener det er viktig at departementet
følger med på utviklingen for å kunne fange opp

eventuelle problemer med forfalsket legitimasjon
i framtiden. Det er mulig at utviklingen innen bio-
metriområdet på sikt vil få konsekvenser for hvor-
dan velgere kan legitimere seg. Det er behov for å
kontinuerlig vurdere hvilke krav som kan og bør
stilles til legitimasjon. Utvalget mener derfor at
nærmere krav til hva slags legitimasjon som kan
godkjennes, bør fastsettes i forskrift, og foreslår
en forskriftshjemmel for dette i loven.
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Kapittel 16  

Tilgjengelighet og tilrettelegging

16.1 Innledning

Formålet med valgloven er å legge forholdene til
rette slik at borgerne ved frie og hemmelige valg
skal kunne velge sine representanter til Stortin-
get, fylkesting og kommunestyrer, jf. valgloven
§ 1. Bestemmelsen må forstås slik at alle personer
med stemmerett skal kunne stemme uavhengig
av funksjonsevne. I sitt arbeid med temaet har
utvalget tatt utgangspunkt i at personer med funk-
sjonsnedsettelse møter ulike samfunnsskapte bar-
rierer som utfordrer muligheten til å stemme.1

Det er valgmyndighetenes og kommunenes
ansvar å bidra til å fjerne hindringer som gjør det
vanskelig å stemme for denne gruppen. For å
sikre at alle skal kunne stemme, har valgloven og
valgforskriften nærmere bestemmelser om til-
gjengelighet og tilrettelegging for velgerne. Disse
kan tematisk deles i tre hovedkategorier:
– regler som skal sikre at velgerne kan ta seg inn

i valglokalet
– regler som skal sikre at velgerne er i stand til å

stemme i valglokalet
– regler som skal sikre at velgere som ikke er i

stand til å komme til et ordinært valglokale,
kan stemme andre steder

16.2 FNs konvensjon om rettighetene til 
mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

FNs konvensjon 13. desember 2006 om rettighe-
tene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
(CRPD) skal sikre denne persongruppen lik
mulighet til å delta i alle deler av samfunnslivet
som funksjonsfriske. Konvensjonen ble ratifisert
av Norge i 2013. Norge er etter artikkel 29 bok-
stav a forpliktet til «å sikre at mennesker med ned-
satt funksjonsevne kan delta fullt ut og på en
effektiv måte i det politiske og offentlige liv på lik
linje med andre […], herunder ved at mennesker
med nedsatt funksjonsevne har rett og mulighet
til å avgi stemme […]». For å oppnå dette nevner
bestemmelsen enkelte tiltak:

i) å sikre at framgangsmåter, lokaler, utstyr
og materiell som benyttes i forbindelse med
valg, er hensiktsmessige, tilgjengelige og
lette å forstå og bruke,

ii) å verne om den rett mennesker med ned-
satt funksjonsevne har til hemmelig stem-
megivning uten trusler ved valg og folkeav-
stemning […] og legge til rette for bruk av
ny teknologi og tekniske hjelpemidler når
det er hensiktsmessig,

iii) å garantere at mennesker med nedsatt
funksjonsevne fritt får gi uttrykk for sin vilje
som velgere, og for dette formål, når det er
nødvendig og de ber om det, tillate at en
person de selv velger, hjelper dem med å
stemme.

Artikkel 29 bokstav b fastsetter videre en plikt til å
«arbeide aktivt for å fremme et miljø der mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne fullt ut og på en
effektiv måte kan delta i ivaretakelsen av offent-
lige anliggender, uten diskriminering og på lik
linje med andre […]».

1 FNs konvensjon 13. desember 2006 om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne uttrykker dette
som at «[m]ennesker med nedsatt funksjonsevne er blant
annet mennesker med langvarig fysisk, mental, intellektu-
ell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som i møte med
ulike barrierer kan hindre dem i å delta fullt ut og på en
effektiv måte i samfunnet på lik linje med andre». Konven-
sjonen peker også på at «funksjonshemming er et resultat
av interaksjon mellom mennesker med nedsatt funksjons-
evne og holdningsbestemte barrierer og barrierer i omgi-
velsene som hindrer dem i å delta fullt ut og på en effektiv
måte i samfunnet, på lik linje med andre».
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16.3 Likestillings- og 
diskrimineringsloven mv.

Kommunene er underlagt krav til universell utfor-
ming etter lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling
og forbud mot diskriminering. Lovens formål er å
fremme likestilling og hindre diskriminering på
grunn av blant annet funksjonsnedsettelse. Loven
skal også bidra til å bygge ned samfunnsskapte
funksjonshemmende barrierer og hindre at nye
skapes, jf. § 1.

Kravet om universell utforming gjelder så
langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde
for virksomheten, jf. § 17 tredje ledd. Etter § 19
skal offentlige virksomheter arbeide aktivt og mål-
rettet for å fremme universell utforming innen
virksomheten. Med universell utforming menes
utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i
de fysiske forholdene framfor at det benyttes sær-
løsninger for å sikre tilgjengelighet for personer
med funksjonsnedsettelser. Aktivitetsplikten kre-
ver at kommunene har et bevisst forhold til hvor-
dan valglokalene tilfredsstiller kravene til univer-
sell utforming. Også plan- og bygningslovgivnin-
gen inneholder krav til universell utforming. Blant
annet skal byggverk for publikum og arbeidsbyg-
ninger som utgangspunkt være universelt utfor-
met, jf. byggteknisk forskrift § 12-1.

16.4 Velgerne må kunne komme seg inn 
i valglokalet

16.4.1 Gjeldende rett

Det følger av valgloven § 8-3 første ledd og § 9-3
andre ledd at både forhånds- og valgtingsstem-
mingen skal legges til lokaler som er egnede og
tilgjengelige. Velgerne skal kunne ta seg inn i
lokalet uten hjelp. Skal lokaler som ikke møter
disse kravene, benyttes, må det foreligge særlige
grunner.

Forarbeidene presiserer at kravet om tilgjen-
gelighet knytter seg til både geografisk plassering
i kommunen, parkeringsmuligheter eller buss-
holdeplass nær lokalet, om lokalet ligger på et
sted der mange ferdes, mv. Tilgjengelighetskravet
gjelder på den måten for alle velgergrupper, slik at
også forhold som at velgeren skal ha et valglokale
i nærområdet sitt, må vurderes. Kommunene må
derfor vurdere flere forhold knyttet tilgjengelig-
het. Forarbeidene peker i tillegg på at kravet om
tilgjengelighet omfatter selve ruten fra parker-
ingsplass/stoppested til valglokalet. Videre gjel-
der kravet om tilgjengelighet også for inngangs-

partiet, trapper, ganger etc. som velgeren må pas-
sere på vei til valglokalet.2

Kommunen plikter i utgangspunktet å sette i
verk tiltak som sikrer at lokalene er tilgjengelige
for velgerne. Kun dersom det ikke finnes egnede
lokaler som velgerne kan ta seg inn i uten hjelp,
og det ikke er mulig eller det vil være uforholds-
messig dyrt å gjøre lokalene tilgjengelige for alle
velgerne, kan andre lokaler benyttes.

Dersom valglokalet ikke er tilgjengelig for en
velger, kan vedkommende på valgdagen avgi
stemme til to valgfunksjonærer umiddelbart uten-
for valglokalet, jf. valgloven § 9-6. Nærmere fram-
gangsmåte for slik stemming finnes i valgforskrif-
ten § 32.

16.4.2 Utvalgets vurdering

Utvalget mener prinsipielt at alle valglokaler bør
være tilgjengelige for alle velgergrupper. Det
bidrar til å sikre valgdeltakelse som en sentral
demokratisk rettighet for alle individer. Ifølge
valggjennomføringsundersøkelsen for 2017 oppga
97 prosent av kommunene at samtlige valglokaler
var tilgjengelige for alle velgergrupper under for-
håndsstemmingen. 95 prosent av kommunene
oppga at samtlige lokaler på valgdagen(e) var til-
gjengelige for alle velgergrupper.

Etter gjeldende rett kan kommunene bruke
andre valglokaler dersom det foreligger «særlige
grunner». Særlige grunner markerer en høy ter-
skel for når kommunene kan bruke lokaler som
ikke møter kravene til tilgjengelighet. Utvalget
mener det er rimelig at kommunene har en viss
fleksibilitet til å benytte andre lokaler, slik loven
tillater i dag. Slik fleksibilitet er etter utvalgets vur-
dering nødvendig dersom det ikke finnes tilgjen-
gelige lokaler, og dersom det er umulig eller ufor-
holdsmessig dyrt å gjøre lokalet tilgjengelig.
Utvalget mener på den bakgrunn at gjeldende rett
bør videreføres. Utvalget viser til at kommuner
også har en aktivitetsplikt etter likestillings- og
diskrimineringsloven § 19 og derfor skal «arbeide
aktivt og målrettet for å fremme universell utfor-
ming».

Norges Blindeforbund og FFO har imidlertid
belyst flere problemer knyttet til praktiseringen av
valgloven § 8-3 første ledd og § 9-3 andre ledd i
møte med utvalget. Utvalget er opptatt av at kravet
skal praktiseres strengt, og av at kvalifiserte vur-
deringer må ligge til grunn for at kommunen skal

2 Prop. 52 L (2012–2013) Endringer i valgloven og kommune-
loven (statlig ansvar for manntall, nye prosedyrer ved for-
håndsstemmegivning mv.) s. 27. 
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kunne fravike kravet. Sentralt i praktiseringen av
bestemmelsene står beslutningen om hvilke loka-
ler som skal benyttes. Det følger forutsetningsvis
av § 9-3 andre ledd første, andre, tredje og fjerde
punktum om stemming på valgtinget at kravet til
tilgjengelighet må vurderes, og at eventuelle avvik
fra kravet må begrunnes. Valgstyret vurderer i
utgangspunktet dette, jf. § 9-3 andre ledd. Valgsty-
ret kan delegere myndighet til administrasjonen i
kommunen dersom saken ikke er av prinsipiell
betydning, jf. kommuneloven § 10. Utvalget
mener beslutningen om hvilke valglokaler som
skal brukes, er av prinsipiell art. Slike vedtak skal
treffes av et folkevalgt organ, ikke av administra-
sjonen i kommunen. For å klargjøre at myndighe-
ten i denne type saker ikke kan delegeres, foreslår
utvalget at det blir presisert i valgloven at valgsty-
ret «selv» bestemmer hvor stemmingen skal
foregå. Dette vil også synliggjøre hvor viktig
beslutningen om hvilke lokaler som skal brukes,
er. Utvalget foreslår å presisere tilsvarende for for-
håndsstemmingen.

Utvalget foreslår i tillegg å lovfeste at kommu-
nene skal kunngjøre hvilke valglokaler som ikke
møter kravene til tilgjengelighet. Dette innebærer
også at kommunene skal opplyse nærmere om
hvilke konkrete mangler lokalet har med henblikk
på tilgjengelighet. Eksempelvis kan manglende til-
gjengelighet skyldes fravær av heis, rampe mv.
Slik informasjon vil gjøre personer med funksjons-
nedsettelse i stand til å orientere seg om hvilke
valglokaler i kommunen som er tilgjengelige, og
som møter den enkeltes behov.

Når det gjelder hvordan informasjonen kunn-
gjøres, mener utvalget det sentrale er at informa-
sjonen når fram til kommunens innbyggere i rime-
lig tid før forhåndsstemmingen starter. Kunn-
gjøringen kan skje på valgkortet, i lokalpressen,
på kommunens internettsider, på valglokaler.no3

eller ved brev til de enkelte husstandene. Det er
særlig viktig at informasjonen er tilgjengelig og
forståelig for de ulike målgruppene. Utvalget fore-
slår at nærmere bestemmelser om slik kunngjør-
ing bør fastsettes i forskrift.

Utvalget oppfordrer også til at valgstyret kon-
fererer med representanter for de ulike bruker-
gruppene, eksempelvis vedkommende fylkeslag
under Norges Blindeforbund og FFO og de kom-
munale rådene for personer med funksjonsnedset-
telse under planleggingen av valggjennomførin-
gen. Et slikt samarbeid kan bidra til å sikre at flest

mulig valglokaler tilrettelegges, og at tilretteleg-
gingen skjer på en hensiktsmessig måte.

For øvrig vil utvalget peke på at kommunene
etter stortingsvalget i 2017 oppga manglende
behov for tilpasning som en hovedårsak til at ikke
alle valglokalene tilfredsstilte kravet om tilgjenge-
lighet. Utvalget vil vise til at det ikke vil være i tråd
med lovforslaget å la være å tilrettelegge et lokale
av den grunn at det ikke er behov for slik tilrette-
legging i kretsen. Personer med nedsatt funk-
sjonsevne bør ha tilsvarende fleksibilitet som
resten av befolkningen til å kunne forhånds-
stemme/stemme i en annen stemmekrets enn sin
egen.

16.5 Velgerne i valglokalet må kunne 
stemme

16.5.1 Gjeldende rett

Utgangspunktet er at velgerne skal stemme i ene-
rom og usett, jf. valgloven § 8-4 første ledd og § 9-5
tredje ledd. Dette sikrer prinsippet om hemmelig
valg og at velgeren ikke blir utsatt for utilbørlig
påvirkning fra andre.

Tilrettelegging i valglokalet

Valgforskriften §§ 26 og 30 fastsetter at det ved til-
rettelegging for stemming i valglokalene skal leg-
ges vekt på god tilgjengelighet for alle velgere.
Forskriften innebærer blant annet krav til fram-
kommelighet, skilting/merking, godt lys inne i
stemmeavlukkene og at informasjonen i valgloka-
let er i stor nok skrift til at den kan leses av alle.
Bestemmelsene nevner spesifikt at blinde og
svaksynte velgere skal kunne stemme uten å
måtte be om hjelp. Kravene gjelder både for-
hånds- og valgtingsstemmingen.

Kommunene bestemmer selv hvordan de til-
rettelegger for at blinde og svaksynte velgere kan
stemme uten hjelp fra andre.

Assistanse ved stemmingen

Etter valgloven §§ 8-4 åttende ledd og 9-5 femte
ledd kan velgere som har behov for det, selv be
stemmemottaker/stemmestyret om hjelp. Velgere
med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonsnedset-
telse som har behov for hjelp, kan selv peke ut en
ekstra hjelper i tillegg blant de personene som er
til stede i valglokalet. Både valgfunksjonæren og
den eventuelle ekstra hjelperen har taushetsplikt,
jf. valgloven § 15-4. Valgfunksjonæren skal gjøre

3 Valglokaler.no er en nettside som Valgdirektoratet har
ansvaret for, og som inneholder en oversikt over alle valglo-
kaler.
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hjelperen oppmerksom på at vedkommende har
taushetsplikt.

Lovens hovedregel er altså at det er valgfunks-
jonæren som skal bistå en velger som trenger
hjelp til å stemme. Kun velgere med alvorlig psy-
kisk eller fysisk funksjonsnedsettelse kan be om
hjelp fra en annen person i tillegg til valgfunks-
jonæren. Dette er begrunnet slik i Ot.prp. nr. 44
(2004–2005) Om lov om endringar i lov 28. juni
2002 nr. 57 om val til Stortinget, fylkesting og kom-
munestyrer (valgloven) s. 38:

Når det gjeld blinde og svaksynte veljarar som
treng hjelp til å røyste, bør dei kunne peike ut
sine eigne hjelparar. Det er fordi desse velja-
rane ikkje vil kunne kontrollere dei vala dei
gjer, og at dei derfor må kunne bruke ein hjel-
par dei har absolutt tillit til. Dette vil truleg vere
ei heller lita gruppe veljarar i og med at det føl-
gjer av valforskrifta at røystegivinga skal leg-
gjast slik til rette at blinde og svaksynte veljarar
skal kunne røyste på eiga hand. Også veljarar
som på grunn av funksjonshemminga si treng
hjelp av personar som dei kjenner, når dei skal
kommunisere med valfunksjonærane, bør
kunne peike ut sine eigne hjelparar.

Videre presiserer forarbeidene at de valgansvar-
lige i utgangspunktet bør la tvilen komme velge-
ren til gode i vurderingen av hvorvidt velgeren
har en alvorlig psykisk eller fysisk funksjonsned-
settelse, slik at velgeren har rett til å velge assis-
tent selv. Det vil være mer uheldig å nekte slik
hjelp til en velger som har behov for en egen hjel-
per, enn å tillate at en velger som ikke trenger
særskilt hjelp, får det.

Loven slår fast at velgeren selv skal peke ut den
ekstra hjelperen. At velgeren selv må ta initiativ til
å motta ekstra assistanse, reduserer risikoen for
situasjoner der velgeren kan utsettes for utilbørlig
påvirkning.

16.5.2 Anbefalinger fra OSSE

OSSE har flere ganger anbefalt at det gjøres tiltak
for å bedre valget for blinde og svaksynte. I etter-
kant av valgobservasjonen i 2017 anbefalte OSSE
at «[a]dditional measures should be undertaken
to allow visually impaired voters to independently
select candidates».4

OSSE ga i sin Election Expert Team Report i til-
legg uttrykk for at det kan være i strid med inter-
nasjonal rett når blinde og svaksynte ikke kan gi
personstemmer på egen hånd. OSSE viser blant

annet til FNs konvensjon om rettighetene til men-
nesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 29
bokstav b. Utvalget peker på at blinde og svak-
synte har en rett til å bringe med seg en ekstra
hjelper. At velgergruppen ivaretas på denne
måten, synes etter utvalgets oppfatning å være i
tråd med FNs konvensjon om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel
29 bokstav a. Utvalget finner støtte for dette synet
i en tolkningsuttalelse fra 2010 fra Veneziakommi-
sjonen:

The right of people with disabilities to vote by
secret ballot should be protected, inter alia, by
«guaranteeing the free expression of the will of
persons with disabilities as electors and to this
end, where necessary, at their request,
allowing them to use assistance technologies
and/or to be assisted in voting by a person of
their own choice» in conditions which ensure
that the chosen person does not exercise
undue influence.5

16.5.3 Utvalgets vurdering

16.5.3.1 Krav til tilrettelegging

Kommunene har ansvaret for tilrettelegging ved
valg, og det er dermed opp til kommunene å opp-
fylle kravet til tilrettelegging. Utvalget mener det
er viktig at kommunene sørger for at valglokalene
er tilrettelagt for alle velgergrupper, og at univer-
selt utformede løsninger benyttes i størst mulig
grad.

Gjeldende forskrift pålegger kommunene å
vektlegge god tilgjengelighet for alle velgere. For
å sikre økt tilrettelegging mener utvalget det bør
lovfestes at valgstyret skal sørge for at valgloka-
lene tilrettelegges slik at alle kan stemme, og ikke
at det bare skal legges vekt på god tilgjengelighet,
slik det er i dag. En slik regel vil innebære at kom-
munenes ansvar for tilrettelegging blir strengere.
For å oppfylle kravet om å sikre tilgjengelighet må
kommunene blant annet sørge for framkommelig-
het, skilting/merking, godt lys inne i stemmeav-

4  «Norway Parliamentary Elections 11 September 2017»,
OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report
(Warszawa: Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i
Europa, 2017), s. 5. 

5  «Interpretative Declaration to the Code of Good Practice in
Electoral Matters on the Participation of People with Disa-
bilities in Elections» (Venezia: European Commission For
Democracy Through Law (Veneziakommisjonen), 2010),
CDL-AD(2010)036, s. 3.
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lukkene og at informasjonen i valglokalet er i stor
skrift.

For øvrig oppfordrer utvalget til at valgstyret
involverer representanter for de ulike bruker-
gruppene under planleggingen av valggjennomfø-
ringen. I tillegg oppfordrer utvalget kommunene
til å vurdere ut fra lokale forhold hvorvidt enkelte
valglokaler kan være særlig godt tilrettelagt.
Utvalget understreker at alle valglokaler uansett
må tilrettelegges slik at alle kan stemme.

16.5.3.2 Tilrettelegging for blinde og svaksynte

Det følger av valgforskriften §§ 26 og 30 at blinde
og svaksynte velgere skal kunne stemme uten å
måtte be om hjelp. I praksis ivaretas dette ved at
stemmeseddelkassetter merkes med lapper med
listeoverskriften i punktskrift (ofte kalt blinde-
skrift) og storskrift, eller ved en kartotekløsning
hvor en bruker en koffert eller liknende med skil-
leark. Navnet på partiet er trykt i punktskrift og
storskrift på arkfanen til skillearket. Valgdirekto-
ratet produserer også en generell stemmeseddel
som inneholder en liste med forkortelser av parti-
navnene til alle de registrerte politiske partiene i
punktskrift.

Utvalget registrerer at dagens tiltak for at
blinde og svaksynte skal kunne stemme uten
hjelp, ikke fungerer tilfredsstillende for alle. Dette
har sammenheng med at et stort antall blinde og
svaksynte ikke bruker punktskrift.6 Alternativene

vil heller ikke kunne sikre at blinde og svaksynte
kan gi personstemmer uten assistanse. Dagens
situasjon, der blinde ikke kan gi personstemmer
alene, er en svakhet ved den norske valggjennom-
føringen, uavhengig av internasjonal rett.7 Utval-
get viser i denne sammenheng til prinsippet om
hemmelig valg. Det er også alvorlig at kun blinde/
svaksynte som bruker punktskrift, kan stemme
alene.

Utvalget mener det er viktig at valgmyndighe-
tene legger til rette for at flest mulig kan gi både
partistemme og personstemme i enerom og usett,
slik hovedregelen er, jf. valgloven §§ 8-4 og 9-5.
Utvalget foreslår derfor at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet og Valgdirektoratet utre-
der alternative måter for blinde og svaksynte å
stemme på. Dette bør skje i tett samarbeid med
Norges Blindeforbund. Det bør også gjennomfø-
res forsøk med de mest aktuelle løsningene.

Boks 16.1 Eksempler på tilrettelegging fra andre land

Det finnes ulike løsninger i andre land som skal
bidra til å sikre hemmelig valg for blinde og
svaksynte. I det følgende gir utvalget enkelte
eksempler på løsninger i noen utvalgte land.

I Danmark skal for eksempel lupe stilles til
rådighet ved alle valg samt ved landsdekkende
folkeavstemninger. Ved det kommunale og regi-
onale valget i 2017 ble det gjennomført en for-
søksordning der et forstørrelsesapparat med
skjermtypen Closed-circuit Television ble stilt til
rådighet i enkelte lokaler. Skriftstørrelse, kon-
traster og lysstyrke kan her reguleres av velge-
ren. Forstørrelsesapparatet kunne ikke kobles
til internett eller lagre data. På samme måte ble
en LED-lampe stilt til disposisjon i enkelte loka-
ler, hvor lysstyrken og lysfargen kunne regule-
res av velgeren.

I Østerrike kan blinde og synshemmede velgere
bruke maler (Stimmzettel-Schablonen) til utfyl-
ling av stemmeseddelen. Hjelpemidlet skal sikre
at blinde og svaksynte kan stemme, inkludert gi
personstemme, alene. Malen legges over den
ordinære stemmeseddelen slik at malen og
stemmeseddelen ligger parallelt. Den blinde
eller svaksynte orienterer seg ved hjelp av inn-
felte hull på malen som markerer de ulike
avkryssingsrubrikkene på stemmeseddelen.

En liknende løsning finnes i Storbritannia, hvor
synshemmede kan bruke en mal med taktil
skrift («Tactile voting device»). Malen er av
plast og festes på den ordinære stemmesedde-
len.

6 I henhold til Valggjennomføringsundersøkelsen 2017, Valgdi-
rektoratet/Kantar TNS 2018, oppga 62 prosent av kommu-
nene å ha velgere med synshemning ved valget i 2017. I
kun 4 prosent av tilfellene ble valghandlingen gjennomført i
enerom og usett. 43 prosent av tilfellene ble håndtert med
bistand fra valgfunksjonær og 18 prosent med valgfunksjo-
nær og selvvalgt ledsager. 16 prosent ble håndtert med
ulike tiltak eller ulike kombinasjoner av løsninger. 

7 Også Sverige og Danmark har utfordringer knyttet til å
sikre at blinde og svaksynte kan personstemme på egen
hånd. Begge land har regler om assistanse ved stemmin-
gen for denne persongruppen.
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Både Norges Blindeforbund og Funksjons-
hemmedes Fellesorganisasjon ønsker å innføre
mulighet for å stemme over internett for å sikre at
blinde og svaksynte kan få stemme alene.8 Utval-
get har stor forståelse for dette ønsket, men fler-
tallet i utvalget mener internettstemming hjemme-
fra fører med seg store utfordringer knyttet til
hemmelig stemming. Utvalget mener at også elek-
tronisk stemming i valglokalet vil kunne gjøre det
mulig for personer med synshemning å stemme
alene. Så lenge stemmingen foregår i valglokalet,
fjernes utfordringene knyttet til hemmelig valg
som stemming over internett medfører.

Utvalget mener at valgmyndighetene må
utrede hvilke tekniske hjelpemidler som kan
gjøre stemming enklere for denne gruppen, blant
annet at det vurderes elektronisk stemming i valg-
lokalet. Dette krever at den digitale utformingen
er brukervennlig og kompatibel med ulike IKT-
hjelpemidler, og at de sikkerhetsmessige
aspektene vurderes grundig.

Et mindretall i utvalget mener også at det bør
igangsettes forsøk med elektronisk stemming
over internett for utvalgte grupper, se punkt
4.3.6.5. For blinde og svaksynte som i dag ikke
kan stemme alene, vil det innebære en stor forbe-
dring.

Utvalget mener det i forskrift bør fastsettes
nærmere bestemmelser om tilrettelegging for at
velgerne skal kunne stemme uten hjelp. For-
skriftsbestemmelsen må etter utvalgets vurdering
presiseres på to punkter. For det første må
bestemmelsen reflektere at det i dag er kun
blinde/svaksynte som bruker punktskrift, som
kan stemme uten hjelp. For det andre må bestem-
melsen ta høyde for at dagens løsninger ikke sik-
rer at blinde/svaksynte kan gi personstemmer
alene.

16.5.3.3 Assistanse ved stemmingen

Valgloven § 8-4 åttende ledd og § 9-5 femte ledd
skal ivareta hensynet til de velgerne som har
behov for hjelp til å stemme. Bestemmelsene
representerer unntak fra utgangspunktet om at
valghandlingen skal skje i enerom og usett.

Riksvalgstyret behandlet i 2017 flere klagesa-
ker om blinde og svaksynte velgere som hadde
blitt nektet å bringe med seg en ekstra hjelper inn
i stemmeavlukket. I sakene praktiserte valgfunk-
sjonærene i kommunene regelverket om rett til
ekstra hjelper feil. Ved kommunestyre- og fylkes-
tingsvalget i 2019 mottok ikke departementet kla-
ger av denne typen. Imidlertid har Norges Blinde-
forbund informert om at et større antall velgere
også ved valget i 2019 ble nektet å bringe med seg
en ekstra hjelper inn i stemmeavlukket. Disse pro-
blemene skyldtes ikke nødvendigvis regelverket,
men praktiseringen av det.9

Utvalget har diskutert tre spørsmål knyttet til
velgerens rett til assistanse: for det første om det
er behov for å endre reglene om hvem som skal ha
rett til assistanse, for det andre spørsmålet om
hvem som skal avgjøre om en velger har en slik
rett, og for det tredje hvorvidt retten til assistanse
bør inneholde større valgfrihet for velgeren.

Utvalget mener det er behov for å forenkle og
presisere reglene om hvem som har rett til assis-
tanse når de stemmer. Etter dagens regelverk kan
velgere som har behov for det, motta hjelp fra en
valgfunksjonær. Dette er lovens hovedregel. Ret-
tigheten omfatter personer med språkproblemer
og andre som trenger bistand.10 Videre har vel-
gere med alvorlig psykisk eller fysisk funksjons-
nedsettelse som har behov for hjelp, en særlig ret-
tighet til å peke ut en egen hjelper i tillegg til valg-
funksjonæren. Utvalget mener regelverket bør
forenkles og presiseres slik at alle velgere som
grunnet fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse
ikke kan stemme alene, har krav på assistanse fra
selvvalgt hjelper. Til forskjell fra gjeldende rett
innebærer forslaget at alle grader av fysisk og psy-
kisk funksjonsnedsettelse utløser rett til assis-
tanse fra selvvalgt hjelper så lenge funksjonsned-
settelsen medfører at velgeren ikke kan stemme
på egen hånd.

Når det gjelder øvrige velgere, mener utvalget
at hovedregelen i § 8-4 åttende ledd første punk-
tum og § 9-5 femte ledd første punktum om
bistand fra en valgfunksjonær inne i valgavlukket
undergraver utgangspunktet om at valghandlin-
gen skal skje i enerom og usett, mer enn nødven-
dig. Personer som ikke omfattes av den særlige
retten til assistanse grunnet fysisk eller psykisk
funksjonsnedsettelse mv., vil imidlertid ha krav på
veiledning i kraft av valgmedarbeidernes gene-
relle veiledningsplikt. Til forskjell fra dagens regel

8 Norges Blindeforbund, «Høringssvar om Forskrift om elek-
tronisk stemmegivning» (2011), https://www.blinde-
forbundet.no/om-blindeforbundet/filer-horinger/horings-
uttalelse-om-e-valg-2011 og Funksjonshemmedes Fellesor-
ganisasjon, «Høringssvar – forslag til endringer i valgloven
og valgforskriften» (2014), https://www.regjeringen.no/
contentassets/80f9d63ad08d40e6a108b6129cc79972/funk-
sjonshemmedes_fellesorganisasjon.pdf?uid=Funksjons-
hemmedes_fellesorganisasjon.

9 Innst. 1 S (2017–2018) Innstilling til Stortinget fra fullmakt-
skomiteen s. 13. 

10 Ot.prp. nr. 44 (2004–2005) s. 39.
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omfatter en slik generell rett på veiledning ikke
bistand under selve stemmingen inne i valgavluk-
ket. En valgmedarbeider kan likevel vise velgeren
til rette og forklare hvordan velgeren kan stemme,
før vedkommende går ut og lar velgeren foreta
sine valg alene i valgavlukket. Utvalget mener at
det er viktig at blant annet ikke-norskspråklige
velgere mottar veiledning slik at de får stemt.
Valgfunksjonærens generelle plikt til å veilede en
velger, inkludert til å forklare velgeren hvordan
han eller hun går fram for å stemme, vil ivareta
denne velgergruppen på en tilstrekkelig måte.
Etter dette foreslår utvalget at den generelle
bestemmelsen om assistanse, jf. § 8-4 åttende ledd
første punktum og § 9-5 femte ledd første punk-
tum, ikke blir videreført. Forslaget medfører at
regelverket blir enklere.

Utvalget har videre vurdert hvem som skal
avgjøre hvorvidt en velger har krav på assistanse.
Utvalget mener at ved forhåndsstemmingen bør
det være tilstrekkelig at en av stemmemottakerne
avgjør om velgeren har krav på assistanse. På
valgdagen mener utvalget at avgjørelsen prinsi-
pielt bør treffes av stemmestyret. Utvalget har
likevel landet på at dette vil være en for byråkra-
tisk ordning. Der det ikke er tvil om at vilkårene
for å motta assistanse er oppfylt, bør derfor den
valgfunksjonæren eller det stemmestyre-
medlemmet som velgeren henvender seg til med
ønske om assistanse, kunne innvilge slik hjelp.
Dersom valgfunksjonæren eller stemmestyre-
medlemmet mener at vilkåret for rett til assistanse
ikke er oppfylt, skal spørsmålet avgjøres av stem-
mestyret. Når de valgansvarlige tar stilling til om
en velger kvalifiserer til å få slik assistanse, bør en
eventuell tvil komme velgeren til gode. For øvrig
er det sentralt at valglokalene har skilter med
informasjon om muligheten for å få assistanse.
Dette vil sikre at velgere som har krav på slik
hjelp, får dette.

Når det gjelder innholdet i retten til assistanse,
har Norges Blindeforbund tatt opp at retten til
assistanse fra en selvvalgt hjelper bør inneholde
større valgfrihet for velgeren. Rettigheten gjelder
velgere med alvorlig fysisk eller psykisk funk-
sjonshemning som har behov for hjelp, men er
foreslått utvidet til å gjelde velgere som grunnet
fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse ikke kan
stemme alene. Norges Blindeforbund er av den
oppfatning at de velgerne som kan kreve en
ekstra hjelper, bør ha rett til å assisteres av denne
hjelperen alene. Dette er forskjellig fra gjeldende
bestemmelse, der en valgfunksjonær også må
være til stede ved stemmingen. Flere av organisa-
sjonens medlemmer ønsker ikke at en valgfunk-

sjonær skal få kjennskap til hva vedkommende
stemmer. Dette kan gjelde situasjoner der velge-
ren kjenner eller har et tilknytningsforhold til
valgfunksjonæren, eksempelvis i små kommuner.
I slike situasjoner opplever flere velgere det som
svært ubehagelig å tilkjennegi hva de ønsker å
stemme på. Slike forhold har ifølge Norges Blin-
deforbund ført til at flere har stemt noe annet enn
de ønsker. En del velgere har også gitt uttrykk for
at de vil avstå fra å stemme ved neste valg.

Spørsmålet om velgere skal ha rett til å velge
en assistent i stedet for en valgfunksjonær, beror
på en avveining mellom hensynet til velgerens
valgfrihet og verdighet på den ene siden og hensy-
net til å motvirke utilbørlig påvirkning av velgeren
på den andre.

Bakgrunnen for kravet om at en valgmedarbei-
der alltid skal være til stede, er hensynet til å sikre
at velgeren ikke utsettes for utilbørlig påvirkning,
jf. Ot.prp. nr. 44 (2004–2005) s. 38:

Når det gjeld veljarar som skal kunne peike ut
sine eigne hjelparar, må ein vurdere om denne
hjelparen skal komme i tillegg til eller i staden
for ein hjelpar frå dei valansvarlege. Slik depar-
tementet ser det, bør det alltid vere ein hjelpar
frå dei valansvarlege til stades ved assistert
røystegiving. Dette er den einaste måten ein
kan sikre at veljarane ikkje blir utsette for util-
børleg påverknad frå den utpeikte hjelparen.
Departementet ser likevel ikkje nokon grunn
til at det bør setjast noko generelt krav om at
det alltid skal vere to hjelparar til stades. Depar-
tementet meiner at i dei tilfella der røystemot-
takarar, valfunksjonærar eller røystestyremed-
lemmer fungerer som hjelparar, må det kunne
leggjast til grunn at hjelpa vil bli gitt i medhald
av regelverket.

Å sikre at velgeren ikke utsettes for utilbørlig
påvirkning, berører to grunnleggende prinsipper i
valgordningen: frie valg og lik stemmerett. Velge-
ren skal få stemme etter eget ønske, uten innblan-
ding eller påvirkning fra offentlige myndigheter
eller andre, og ingen skal få mer enn én stemme
gjennom å utøve utilbørlig press på en annen. Når
en valgmedarbeider er til stede inne i avlukket
sammen med velgeren og hans eller hennes hjel-
per, vil det kunne forhindre at hjelperen påvirker
velgeren.

Utvalget mener at hensynet til å sikre alle en
verdig måte å stemme på, uavhengig av funksjons-
evne, må veie tungt. Når det gjelder persongrup-
per med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse
som har behov for hjelp, mener utvalget at retten
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til assistanse må innordnes på en måte som er i
tråd med denne gruppens ønsker. Det må tas på
alvor at velgere selv ønsker å avgjøre hvem som
assisterer dem, og hvem som på denne måten får
kjennskap til hva vedkommende stemmer. Valgfri-
het for en velger angående hvem han eller hun får
assistanse av, kan være avgjørende for at velgeren
fritt stemmer på det partiet vedkommende ønsker.

På bakgrunn av dette foreslår utvalget å lov-
feste at en hjelper som velgeren selv peker ut, kan
bistå i stedet for en valgfunksjonær. Utvalget
understreker at retten kun vil gjelde velgere med
psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som på
grunn av funksjonsnedsettelsen trenger hjelp til å
stemme.

16.6 Stemming utenfor ordinære 
valglokaler

16.6.1 Gjeldende rett

Det følger av valgloven § 8-3 andre ledd bokstav b
(for forhåndsstemmeperioden) og § 9-3 andre
ledd (for valgtinget) at valgstyret bestemmer hvor
velgerne skal kunne stemme. De fleste velgere
stemmer i disse valglokalene. Alle velgere har
imidlertid ikke mulighet til å komme seg til disse
valglokalene. Etter valgloven § 8-3 andre ledd bok-
stav a skal det derfor være mulig å forhånds-
stemme på helse- og omsorgsinstitusjoner. I til-
legg kan velgere som på grunn av sykdom eller
uførhet ikke kan komme seg til et valglokale, søke
om å forhåndsstemme der de oppholder seg
(ambulerende stemming).

Helse- og omsorgsinstitusjoner

Når det er forhåndsstemming på helse- og
omsorgsinstitusjoner, kan det også tas imot stem-
mer hjemme hos velgere som oppholder seg i
trygde- og omsorgsboliger i umiddelbar tilknyt-
ning til institusjonen, jf. valgforskriften § 25. Det
er ikke adgang til å vedta at det bare skal holdes
forhåndsstemming på enkelte helse- og omsorg-
sinstitusjoner. Det skal være mulig å forhånds-
stemme minst én dag ved alle institusjonene.11

Andre steder

Det følger av valgloven § 8-3 andre ledd bokstav b
at velgerne kan forhåndsstemme der valgstyret
bestemmer at det skal mottas forhåndsstemmer.

Denne bestemmelsen kan benyttes til forhånds-
stemming på for eksempel kommunehuset,
offentlige servicekontorer, kjøpesentre, utdan-
ningsinstitusjoner, i fengsler mv.12 Departementet
har uttalt at de samme hensynene som begrunner
forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitu-
sjoner, tilsier at det er mulig å forhåndsstemme i
alle fengsler.

Ambulerende stemming

Velgere som ikke kan komme til et valglokale på
grunn av sykdom eller uførhet, kan etter søknad
til valgstyret forhåndsstemme der de oppholder
seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd. Det gjelder
ingen formelle krav til søknaden. Søknaden må
imidlertid angi at velgeren på grunn av sykdom
eller uførhet ikke kan forhåndsstemme et annet
sted.

16.6.2 Utvalgets vurdering

Utvalget mener at dagens bestemmelser om for-
håndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjo-
ner fungerer tilfredsstillende og ikke trenger å
endres. Utvalget mener imidlertid at det bør sees
nærmere på regelverket for stemming i fengsler
og for ambulerende stemming.

16.6.2.1 Fengsler

Det kan være vanskelig for innsatte i fengsler å
stemme på ordinær måte. Det er derfor vanlig å
legge til rette for å kunne forhåndsstemme i
fengsler. Utvalget foreslår å lovfeste at velgere
som oppholder seg i fengsler, skal kunne forhånds-
stemme der. Valglovens formålsbestemmelse leg-
ger opp til at alle velgere skal kunne stemme. De
samme hensynene som begrunner forhåndsstem-
ming på helse- og omsorgsinstitusjoner, taler for
at det også bør være mulig å forhåndsstemme i
fengsler. Dette tilsier at valgloven uttrykkelig bør
stille krav om forhåndsstemming i fengsler på lik
linje med i helse- og omsorgsinstitusjoner.

16.6.2.2 Ambulerende stemming

Utvalget viser til at en velger som oppfyller vilkå-
rene, har krav på å få stemme der vedkommende
oppholder seg. Vilkårene er at personen på grunn
av sykdom eller uførhet ikke kan stemme annet
sted. Utvalget viser til at retten til ambulerende

11 Prop. 83 L (2014–2015) Endringar i valgloven (ansvar for
valkort mv.) s. 13. 

12 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) Om lov om valg til Stortinget, fyl-
kesting og kommunestyrer (valgloven) s. 266.
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stemming gjelder uavhengig av om velgeren opp-
holder seg i den kommunen hvor vedkommende
er manntallsført. Kommunen som velgeren opp-
holder seg i, plikter å tilby ambulerende stem-
ming. Utvalget foreslår å videreføre adgangen til å
forhåndsstemme der velgeren oppholder seg.

For øvrig vil utvalget peke på at det kan være
syke eller uføre velgere som har rett til ambule-
rende stemming fordi de ikke av eget tiltak kan
møte fram i et valglokale, men som likevel er i
stand til å la seg transportere til et valglokale. For

den enkeltes valgfrihet og verdighet kan mulighe-
ten til å stemme på ordinær måte være viktig.
Utvalget mener at tilrettelagt transport til valglo-
kalet for noen kan være et godt alternativ, og at
kommunene ut fra lokale forhold kan vurdere
hvorvidt det er hensiktsmessig å tilby transport
som alternativ til ambulerende stemming. Tilret-
telagt transport kan også tilbys på valgdagen, i
motsetning til ambulerende stemming som kun
gjelder under forhåndsstemmeperioden. Utvalget
ønsker likevel ikke å lovfeste en slik ordning.
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Kapittel 17  

Stemming, prøving og opptelling

17.1 Innledning

Regelverket for hvordan velgeren stemmer,
prøving av stemmegivninger og stemmesedler
samt opptelling av stemmesedler skal ivareta sen-
trale hensyn som hemmelighold, tillit og åpenhet.
For eksempel er både ordensreglene og reglene
for opptelling i stor grad utformet for å sikre hem-
melighold. Det er blant annet lov å telle stemme-
sedler kretsvis bare der det er mer enn 100 vel-
gere i manntallet. Regelverket skal også sørge for
at alle har mulighet til å stemme, og for at ingen
får mulighet til å stemme mer enn én gang. Det
må videre være lett for velgerne å forstå hvordan
de kan stemme, og reglene må være enkle å sette
ut i praksis for valgmedarbeiderne.

Like viktig som et godt regelverk er informa-
sjon til velgerne, slik at de er kjent med sine ret-
tigheter og muligheter. Det er også viktig med til-
strekkelig opplæring av valgmedarbeiderne for å
sikre at regelverket følges.

17.2 Gjeldende rett

17.2.1 Manntallet

Det følger av valgloven § 2-2 tredje ledd at velge-
ren må være innført i manntallet i en kommune på
valgdagen for å kunne utøve stemmeretten sin.
Valgloven § 2-4 regulerer i hvilke kommuner vel-
gerne skal manntallsføres. Alle som har stemme-
rett og er bosatt i Norge, skal føres inn i manntal-
let i den kommunen der de var folkeregistrert
som bosatt den 30. juni i valgåret.1 Det er i denne
kommunen velgeren må stemme på valgtinget, og
stemmen skal telles med.

Personer med stemmerett som er bosatt uten-
for Norge, skal føres inn i manntallet i den kom-
munen der de sist var folkeregistrert som bosatt.
Utenlandsboende som ikke har vært folkeregis-

trert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de ti
siste årene før valgdagen, må søke valgstyret om å
bli innført i manntallet. Det gjelder enkelte særre-
gler for manntallsføring av ansatte i diplomatiet
eller konsulatvesenet og deres husstand. Disse
skal også som hovedregel manntallsføres i den
kommunen der de sist var registrert som bosatt.
Dersom de aldri har vært registrert som bosatt i
Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.
Denne gruppen velgere trenger ikke å søke om
innføring i manntallet selv om de har vært bosatt i
utlandet mer enn ti år, jf. § 2-4 fjerde ledd.

Det skal føres felles manntall for kommunesty-
revalg og fylkestingsvalg, jf. valgloven § 2-3 første
ledd.

17.2.2 Valgkort

Valgkort skal sendes til alle stemmeberettigede
som er innført i manntallet i kommunen, og som
har bostedsadresse innenriks, unntatt på Svalbard
og Jan Mayen. Valgloven legger oppgaven til
departementet, som har delegert den til Valgdi-
rektoratet.2

Valgforskriften § 22 første ledd fastsetter at det
er manntallet per 8. juli som skal legges til grunn
for produksjonen av valgkortene. Alle oppdaterin-
ger som kan foretas i manntallet til og med denne
datoen, skal innarbeides i manntallet før det «fry-
ses» for produksjon av valgkort.

Hensikten med valgkortet er å gi informasjon
til velgeren om hvor vedkommende er manntalls-
ført, og praktiske opplysninger om hvordan velge-
ren kan stemme. I tillegg inneholder valgkortet
informasjon som gjør prosessen i valglokalet
enklere. Velgerne må imidlertid ikke ha med seg
valgkortet når de skal stemme. Alle valglokaler
har mulighet for å skrive ut valgkort enten maski-
nelt eller manuelt dersom forhåndsstemmen skal
sendes til en annen kommune.

1 Stemmeberettigede på Svalbard og Jan Mayen skal mann-
tallsføres i den kommunen der de sist var folkeregistrert
som bosatt.

2 Forskrift nr. 79/2017: Delegering av myndighet til Valgdi-
rektoratet.
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17.2.3 Tidligstemme

Valgloven åpner for at velgere kan stemme før den
ordinære forhåndsstemmingen starter 10. august,
jf. § 8-1 fjerde ledd. Etter denne bestemmelsen kan
velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på
Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan stemme i
den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på
valgtinget, henvende seg til kommunen og stemme
fra 1. juli og fram til den ordinære forhåndsstem-
mingen starter. Valgstyret har ansvaret for å tilrette-
legge for at alle velgere som henvender seg til kom-
munen i denne perioden (såkalt tidligstemming),
får stemme, jf. valgforskriften § 24 a. Valgstyret skal
fastsette sted for tidligstemming og bør «så langt
det lar seg gjøre, ta hensyn til velgers ønske med
hensyn til tidspunkt for stemmegivning».

Tidligstemming er ment som en særordning
som skal være enkel å håndtere. Det er for eksem-
pel ikke et krav om at det må være to stemmemot-
takere til stede, slik det er ved den ordinære for-
håndsstemmingen. Dette kommer av at stemme-
givningen ikke prøves ved mottak ved tidligstem-
ming. Valgforskriften § 24 a tredje ledd presiserer
likevel at valgloven og valgforskriftens regler for
forhåndsstemmer skal gjelde tilsvarende for tid-
ligstemming så langt de passer.

Ved tidligstemming skal velgeren ikke legge
stemmeseddelen direkte i urnen, jf. valgforskrif-
ten § 24 a fjerde ledd. Årsaken er at manntallet
ikke er klart fra 1. juli. Etter at stemmemottakeren
har stemplet stemmeseddelen, legger velgeren
denne selv i en stemmeseddelkonvolutt og limer
igjen. Stemmemottakeren skriver under på valg-
kortet og påfører tid og sted for når stemmen ble
avgitt. Stemmemottakeren legger deretter stem-
meseddelkonvolutten sammen med valgkortet i
en omslagskonvolutt som limes igjen. Velgeren
legger omslagskonvolutten i en urne. Dersom vel-
geren tidligstemmer i en annen kommune enn der
vedkommende er manntallsført, vil stemmen sen-
des til riktig kommune og prøves der.

Tidligstemming er ment som et supplement
for velgere som ikke har mulighet til å stemme
innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden
eller på valgtinget. Det er likevel ikke krav om at
velgerne skal kunne dokumentere at de har behov
for å tidligstemme for å få stemme.

17.2.4 Forhåndsstemme innenlands

17.2.4.1 Tidspunkt

Valgloven § 8-1 første ledd fastslår at forhånds-
stemmingen innenlands, unntatt på Svalbard og

Jan Mayen, begynner 10. august i valgåret. Faller
10. august på en lørdag eller en helligdag, starter
forhåndsstemmingen første påfølgende hverdag,
jf. valgloven § 15-5. Forhåndsstemmingen avslut-
tes siste fredagen før valgdagen innenlands, inklu-
dert på Svalbard og Jan Mayen, jf. valgloven § 8-1
andre ledd. For å sikre at forhåndsstemmene fra
Svalbard kommer fram i tide, kan sysselmannen
fastsette at forhåndsstemmingen der skal avslut-
tes på et tidligere tidspunkt.3

Valgstyret skal kunngjøre når og hvor vel-
gerne kan forhåndsstemme, jf. valgforskriften
§ 24.

17.2.4.2 Mottak

Etter valgloven § 8-1 femte ledd må minst to stem-
memottakere være til stede ved mottak av for-
håndsstemmer i den ordinære forhåndsstemme-
perioden. Kravet om at det skal være to stemme-
mottakere til stede, gjelder ikke på Svalbard og
Jan Mayen.4

Valgloven § 8-2 første ledd bokstav a bestem-
mer at stemmemottakere oppnevnes av valgsty-
ret. På Svalbard er det sysselmannen (som igjen
kan oppnevne andre stemmemottakere) som er
stemmemottaker, jf. bokstav b i samme ledd.

Ifølge valgloven § 8-3 første ledd skal velgerne
stemme i et egnet og tilgjengelig lokale. Velgere
som oppholder seg innenlands, unntatt på Sval-
bard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom
eller uførhet ikke kan stemme etter andre ledd
(dvs. på helse- og omsorgsinstitusjoner og der
valgstyret ellers vedtar at det skal mottas for-
håndsstemmer), kan etter søknad til valgstyret
forhåndsstemme der de oppholder seg.

17.2.4.3 Framgangsmåte

Ifølge valgloven § 8-4 første ledd skal velgeren, i
enerom og usett, brette sammen stemmeseddelen
slik at det ikke er synlig hvilken valgliste velgeren
stemmer på. Dette er vesentlig for å sikre prinsip-
pet om hemmelig valg og gjelder for alle typer
valg.

3 Dette har skjedd ved flere anledninger. Ved stortingsvalget
i 2017 ble forhåndsstemmeperioden avsluttet nest siste fre-
dagen før valget.

4 Kravet om at det skal være to stemmemottakere til stede,
kom inn samtidig med at en åpnet for at stemmesedler
kunne legges direkte i urnen dersom velgeren forhånds-
stemmer i egen kommune. For å sikre at godkjenningen av
stemmegivningen foregår korrekt i disse tilfellene, ble det
innført krav om to stemmemottakere. På Svalbard og Jan
Mayen legges ikke forhåndsstemmeseddelen rett i urnen.
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Stemme i egen kommune

Det følger av valgloven § 8-4 andre ledd at velgere
som er manntallsført i den kommunen der de for-
håndsstemmer, selv skal legge stemmeseddelen i
en urne etter at den er stemplet. Stemmemottake-
ren setter kryss i manntallet ved velgerens navn.
Velgere som er ukjente for stemmemottakeren,
skal legitimere seg, jf. valgloven § 8-4 sjette ledd.

Alle kommuner benytter et elektronisk mann-
tall under forhåndsstemmeperioden. Dette gjør
det mulig for stemmemottakerne å godkjenne
stemmegivningen på stedet dersom velgeren
stemmer i egen kommune. Da kan stemmemotta-
keren krysse av velgeren i manntallet, og stem-
meseddelen kan legges direkte i urnen.

I noen tilfeller vil kommunen ta imot forhånds-
stemmer der det ikke er mulig å prøve stemme-
givningen på stedet selv om velgeren skulle være
manntallsført i kommunen. Det vil være tilfelle
dersom stemmemottakerne ikke har tilgang til et
elektronisk manntall. Dette kan for eksempel
gjelde fengsler eller helse- og omsorgsinstitusjo-
ner. I slike tilfeller vil stemmeseddelkonvolutt og
omslagskonvolutt benyttes, og valgstyret vil prøve
stemmegivningen i ettertid.

Stemme i annen kommune

Valgloven § 8-4 femte ledd angir at velgere som
forhåndsstemmer i en annen kommune enn der
de er manntallsført, ikke skal legge stemmesedde-
len direkte i urnen. Dette kommer av at stemme-
givningen skal godkjennes i den kommunen der
velgeren er manntallsført.

Etter at stemmeseddelen er stemplet, skal vel-
geren legge den i en stemmeseddelkonvolutt og
lime konvolutten igjen. Stemmemottakeren leg-
ger stemmeseddelkonvolutten sammen med valg-
kortet i en omslagskonvolutt, og deretter legges
omslagskonvolutten i en urne, jf. valgforskriften
§ 27 fjerde ledd. Forhåndsstemmen skal sendes
videre til den kommunen der velgeren er mann-
tallsført, jf. valgloven § 8-4 femte ledd. Valgfor-
skriften § 27 åttende ledd bestemmer at de to siste
ukene av forhåndsstemmeperioden skal stem-
mene sendes videre til velgerens hjemkommune
hver dag. Det skal benyttes egne forsendelseskon-
volutter. Stemmegivningen vil ikke godkjennes før
den vurderes av valgstyret i den kommunen vel-
geren er manntallsført.

Alle forhåndsstemmegivninger skal godkjen-
nes før valgdagen i den utstrekning det er mulig,
jf. valgloven § 10-1 tredje ledd.

17.2.4.4 Ansvar for at forhåndsstemmene kommer 
fram i tide til å kunne godkjennes

Det følger av valgloven § 8-1 tredje ledd at det er
velgeren selv som har ansvaret for å forhånds-
stemme så tidlig at stemmen kommer inn til valg-
styret innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen.

17.2.5 Forhåndsstemme i utlandet

17.2.5.1 Tidspunkt

Forhåndsstemming i utlandet starter 1. juli i val-
gåret, jf. valgloven § 8-1 første ledd, og avsluttes
nest siste fredag før valgdagen, jf. valgloven § 8-1
andre ledd. Dette gjøres for å sikre at stemmene
kommer fram innen fristen for godkjenning av for-
håndsstemmer, som er tirsdagen etter valgdagen
klokken 17.00.

Valgloven § 8-2 andre ledd fastsetter hvem
som kan være stemmemottakere i utlandet. Det
kan enhver utenrikstjenestemann ved en lønnet
norsk utenriksstasjon, men også – etter særskilt
tillatelse fra Utenriksdepartementet – en utenriks-
tjenestemann ved en ulønnet norsk utenrikssta-
sjon. Stasjonssjefen kan også oppnevne en eller
flere av stasjonens funksjonærer til å motta for-
håndsstemmer dersom det er nødvendig. På
andre steder enn ved en norsk utenriksstasjon er
det etter loven departementet som oppnevner
stemmemottakerne.

17.2.5.2 Mottak

Ifølge valgloven § 8-3 fjerde ledd skal mottak av
forhåndsstemmer ved norske utenriksstasjoner
skje på stasjonen. Stasjonssjefen kan likevel
bestemme at stemmemottak kan foregå utenfor
stasjonens område. Hos stemmemottakere som er
oppnevnt av departementet, kan velgeren stemme
der departementet bestemmer, jf. valgloven § 8-3
femte ledd. Forhåndsstemming til en stemmemot-
taker i utlandet følger samme prosedyre som for
velgere som forhåndsstemmer i en annen kom-
mune enn der velgeren er manntallsført.

Loven inneholder også en unntaksbestem-
melse om at velgere som oppholder seg i utlandet
og ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemot-
taker, kan stemme ved brevpost uten at en stem-
memottaker er til stede når velgeren stemmer, jf.
valgloven § 8-2 fjerde ledd.
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17.2.5.3 Framgangsmåte

Framgangsmåten for å brevstemme er nærmere
beskrevet i valgforskriften § 28. Stemmeseddelen
skal legges i en stemmeseddelkonvolutt (ved
kommunestyrevalg og fylkestingsvalg brukes
samme stemmeseddelkonvolutt til begge valg),
som så legges i en omslagskonvolutt som limes
igjen. Omslagskonvolutten skal påføres navn og
adresse til riktig valgstyre (der velgeren er mann-
tallsført) og navn og fødselsnummer til velgeren.
Videre må velgeren påføre adressen på hjemste-
det sitt per 30. juni i valgåret, eventuelt siste
adresse i Norge dersom velgeren har meldt flyt-
ting til utlandet, og når og hvor velgeren stemte.
Velgeren skal signere på omslagskonvolutten. Om
mulig bør det være et vitne til stede som bekrefter
riktigheten av det som er påført omslagskonvolut-
ten, jf. valgforskriften § 28 femte ledd. Vitnets
adresse og fødselsdato skal påføres omslagskon-
volutten. Det er ikke et krav å ha vitne for å få
brevstemmen godkjent.

Velgeren kan få tilsendt stemmemateriell fra
en utenriksstasjon dersom velgeren ber om dette.
Det er likevel ikke nødvendig med offisielt stem-
memateriell for å brevstemme. En velger bosatt i
utlandet kan stemme ved å skrive navnet på listen
på et ark og inkludere nødvendig informasjon om
seg selv og sende stemmen til valgstyret i den
kommunen vedkommende er manntallsført.

17.2.5.4 Ansvar for at forhåndsstemmene kommer 
fram i tide til å kunne godkjennes

Som med andre forhåndsstemmer følger det av
valgloven § 8-1 tredje ledd at velgeren selv har
ansvaret for å forhåndsstemme så tidlig at stem-
men kommer inn til valgstyret innen klokken
17.00 dagen etter valgdagen.

17.2.6 Stemming på valgtinget

17.2.6.1 Hvor velgeren kan stemme

Det følger av valgloven § 9-5 at når valgtinget
åpner, skal velgere som er innført i manntallet i
kommunen, «gis adgang til å avgi stemme».
Enkelte velgere er registrert med hemmelig
adresse, noe som medfører at de ikke står i mann-
tallet som er ute på valglokalet, men i et eget
manntall som valgstyret har tilgang til. Disse vel-
gerne skal også få stemme, men stemmen skal da
legges i et særskilt omslag.

Er velgeren manntallsført i en annen kom-
mune, skal vedkommende velger i utgangspunk-
tet henvises dit. Dersom velgeren likevel vil
stemme, skal han eller hun få lov til det, men også
slike stemmer skal legges i et særskilt omslag, jf.
valgforskriften § 31. Slike stemmegivninger vil
som hovedregel bli forkastet, jf. § 10-2 første ledd
bokstav a.

17.2.6.2 Tidspunkt

Valg til Stortinget skal holdes i alle kommuner på
en og samme dag i september måned i det siste
året av hver stortingsperiode, jf. valgloven § 9-1
første ledd. Etter andre ledd skal valg til fylkesting
og kommunestyrer holdes i alle kommuner på en
og samme dag i september måned hvert fjerde år,
i det andre året av hver stortingsperiode.

Etter valgloven § 9-2 er det Kongen som fast-
setter valgdagen. Dette gjøres gjennom en konge-
lig resolusjon i god tid før valget. Kommunestyret
kan vedta at det på ett eller flere steder i kommu-
nen skal holdes valg også på søndagen før den
offisielle valgdagen (såkalt todagersvalg).5

Det er valgstyret som bestemmer åpningsti-
dene til valglokalene. Ifølge valgloven § 9-3 andre
ledd kan kommunestyret selv, med tilslutning fra
minst én tredjedel av medlemmene, vedta å holde
valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har
vedtatt. Etter § 9-3 andre ledd skal likevel ikke
stemmingen foregå senere enn klokken 21.00 på
valgdagen mandag. Alle som har møtt fram ved
valglokalet når stemmelokalet stenger, skal få
stemme, jf. § 9-7.

Valgstyret skal kunngjøre når og hvor vel-
gerne kan stemme på valgtinget, jf. valgloven § 9-3
tredje ledd.

17.2.6.3 Stemmekretser

Det er opp til kommunestyret, eller valgstyret
etter delegering, å avgjøre hvor mange stemme-
kretser kommunen skal deles inn i, jf. valgloven
§ 9-3 første ledd. Sentral matrikkelmyndighet (Sta-
tens kartverk) skal orienteres om endringer i
stemmekretsinndelingen innen 31. mars i val-
gåret. Det skal være kun ett valglokale i hver
stemmekrets. I tillegg er § 9-3 i praksis tolket slik
at valglokalet må være geografisk plassert innen-
for stemmekretsen.

5 Ved stortingsvalget i 2017 hadde 173 kommuner todagers-
valg. I 2013 hadde 196 kommuner todagersvalg.
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17.2.6.4 Framgangsmåte

Når velgeren kommer til stemmelokalet, skal han
eller hun i enerom og usett, normalt i et valgav-
lukke, brette sammen stemmeseddelen slik at det
ikke er synlig hvilken valgliste velgeren stemmer
på, jf. valgloven § 9-5 tredje ledd. Dette gjøres for å
sikre hemmelig valg. Etter at velgeren har legiti-
mert seg (hvis velgeren er ukjent), skal stemme-
seddelen stemples, og velgeren krysses av i
manntallet. Velgeren legger selv stemmesedde-
len ned i en urne.6 Dette er den normale prosedy-
ren, men rekkefølgen er ikke lovfestet.

17.2.6.5 Bruk av elektronisk manntall på 
valgtinget

Kommunene kan vedta å benytte elektronisk
avkryssing i manntallet på valgtinget, jf. valgloven
§ 9-5 a. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i
2019 var det 58 kommuner som ikke brukte elek-
tronisk manntall på valgdagen.

Når elektronisk manntall benyttes, skal stem-
mestyret krysse av i det elektroniske manntallet
både for velgere som er manntallsført i vedkom-
mende stemmekrets, og for velgere som er mann-
tallsført i andre stemmekretser i kommunen, jf.
§ 9-5 a andre ledd.

I forarbeidene understreker departementet at
kommuner som bruker elektronisk avkryssing i
manntallet på valgdagen, må legge til rette for
dette i alle valglokalene i kommunen.7 Dette sik-
rer at ingen får stemme flere ganger.

17.2.6.6 Bruk av papirmanntall

De kommunene som ikke benytter elektronisk
manntall, skriver ut papirmanntall for hver stem-
mekrets. Dersom en velger stemmer i en annen
stemmekrets enn den kretsen velgeren er mann-
tallsført, skal en egen prosedyre følges, jf. valglo-

ven § 9-5 fjerde ledd. Velgeren skal i slike tilfeller
ikke legge stemmeseddelen rett i urnen. Isteden
skal han eller hun legge stemmeseddelen, etter at
den er blitt stemplet av stemmemottaker, i en
stemmeseddelkonvolutt og gi denne til stemme-
styret. Stemmen regnes da som en såkalt frem-
med stemme. Stemmestyret legger stemmesed-
delkonvolutten i en omslagskonvolutt, limer den
igjen og påfører velgerens navn, bostedsadresse
og fødselsdato. Stemmestyret legger omslagskon-
volutten til side, og valgstyret prøver stemmegiv-
ningen etter at valglokalene er stengt.

Det følger av § 31 i valgforskriften at velgere
som allerede er krysset av i manntallet, eller som
ikke står i avkryssingsmanntallet (for eksempel
på grunn av hemmelig adresse), heller ikke skal
legge stemmeseddelen rett i urnen. De skal få lov
til å stemme, men stemmen skal behandles på
samme måte som stemmer fra velgere som ikke
står i manntallet i kretsen. Disse stemmegivnin-
gene blir kalt stemmegivninger i «særskilt
omslag».

17.2.6.7 Beredskapsprosedyre ved bruk av 
elektronisk manntall

Ved et strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd
med manntallet vil det ikke være mulig å prøve
stemmegivningene mot manntallet. Det er derfor
fastsatt en egen beredskapsprosedyre for denne
situasjonen, jf. § 9-5 a fjerde ledd.8 I slike tilfeller
skal velgeren, etter at stemmeseddelen er stem-
plet, legge denne i en stemmeseddelkonvolutt og
lime konvolutten igjen. Stemmestyret legger
stemmeseddelkonvolutten i en beredskapskonvo-
lutt sammen med valgkortet.

Når beredskapssituasjonen opphører, skal
beredskapskonvoluttene leveres valgstyret for
godkjenning. I kommuner med todagersvalg skal
eventuelle beredskapsstemmer mottatt på søn-
dag behandles og krysses av i det elektroniske
manntallet før valglokalene åpner på mandag, jf.
valgforskriften § 31 a fjerde ledd.

Dersom tilgangen til det elektroniske manntal-
let gjenopprettes, skal beredskapsrutinen avslut-
tes umiddelbart. Velgerne skal da stemme på ordi-
nær måte etter valgloven § 9-5 tredje ledd.

6 Veneziakommisjonen anbefaler at «[t]he voter should col-
lect his or her ballot paper and no one else should touch it
from that point on». Selv om dette ikke står eksplisitt i den
norske loven, følges prinsippet ved både forhåndsstemmin-
gen og stemmingen på valgtinget. «Code of Good Practice
in Electoral Matters – Guidelines and Explanatory Report»
(Venezia: European Commission For Democracy Through
Law (Veneziakommisjonen), 2002), CDL-AD(2002)023rev2-
cor.

7 Prop. 73 L (2015–2016) Endringar i valgloven (personval
ved stortingsval, frist for godkjenning av førehandsstemmer
mv.) s. 20.

8 Tilsvarende beredskapsprosedyre gjelder også under for-
håndsstemmeperioden, jf. valgloven § 8-4 tredje ledd og
valgforskriften § 27 a.
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17.2.7 Fellesregler for forhåndsstemming og 
stemming på valgtinget

17.2.7.1 Hvem som ikke kan være 
stemmemottaker eller valgfunksjonær

Ifølge valgloven § 8-2 tredje ledd og § 9-3 fjerde
ledd kan ikke kandidater som er oppført på valg-
liste ved kommunestyrevalget, oppnevnes til
stemmemottaker eller valgfunksjonær i valgloka-
lene i vedkommende kommune. Kandidater som
er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fyl-
kestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemme-
mottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i
kommunene i vedkommende valgdistrikt.

17.2.7.2 Stempling

Alle stemmesedler som avgis innenlands, unntatt
på Svalbard og Jan Mayen, skal stemples før de
legges i urnen (eller i en stemmeseddelkonvo-
lutt). En stemmeseddel må ha stempel for å god-
kjennes, jf. valgloven § 10-3 første ledd. Ved kom-
munestyre- og fylkestingsvalg skal begge sedlene
stemples dersom velgeren stemmer ved begge
valg. Dette gjelder både ved forhåndsstemming
og ved stemming på valgtinget. Det følger videre
av valgforskriften § 39 a at valgstyret i ettertid skal
stemple en stemmeseddel som ved forhåndsstem-
mingen innenlands eller på valgtinget er lagt i
stemmeseddelkonvolutt, dersom stemmesedde-
len ikke er påført stempel. Tilsvarende følger det
av valgforskriften § 40 a at valgstyret skal stemple
stemmesedler avgitt utenlands dersom disse skal
telles maskinelt.

17.2.8 Prøving av stemmegivninger

Før valgmyndighetene kan prøve (godkjenne eller
forkaste) stemmesedlene, må de ta stilling til om
velgerens stemmegivning skal godkjennes.
Prøving av stemmegivningen innebærer å kontrol-
lere om velgeren er innført i manntallet, og om de
formelle kravene til valghandlingen (for eksempel
at velgeren ikke allerede har stemt) er oppfylt.
Dersom valglovens krav til stemmegivningen er
oppfylt, krysses velgeren av i manntallet, og stem-
megivningen er med det godkjent. Dersom vilkå-
rene ikke er oppfylt, forkaster valgmyndighetene
stemmegivningen.

Valgloven fastsetter vilkår for å godkjenne
stemmegivninger fra valgtinget (§ 10-2), forhånds-
stemmegivninger avgitt i urne (§ 10-1 a) og for-
håndsstemmegivninger avgitt i stemmeseddel-
konvolutt både innenriks og utenriks (§ 10-1).

Vilkårene for å godkjenne stemmegivninger er
de samme for stemmegivinger som er avgitt på
valgtinget og for forhåndsstemmegivninger hvor
stemmeseddelen legges rett i en urne.

For at stemmegivningen skal godkjennes, må
velgeren for det første være innført i manntallet i
kommunen. For det andre må velgeren ha fått
anledning til å stemme. Dette vilkåret er oppfylt
dersom velgeren legger stemmeseddelen i urnen.
Vilkåret er også oppfylt dersom velgeren blir
krysset av i manntallet, men forlater valglokalet
uten å legge stemmeseddelen i urnen. Vilkåret er
videre oppfylt dersom velgerens stemmegivning
på valgtinget er lagt i særskilt omslag.9 10 For det
tredje er det et krav at velgeren ikke allerede har
fått godkjent en stemmegivning.

For at valgstyret skal kunne godkjenne en for-
håndsstemmegivning avgitt i stemmeseddelkon-
volutt, gjelder tilsvarende krav om at velgeren må
være innført i manntallet i kommunen, og at vel-
geren ikke allerede har avgitt godkjent stemme-
givning. Videre er det krav om at stemmegivnin-
gen inneholder tilstrekkelig opplysninger til å fast-
slå hvem velgeren er, og at stemmegivningen er
levert til rett stemmemottaker – med mindre den
er avgitt som brevstemme. Omslagskonvolutten
må i tillegg ikke ha vært åpnet eller forsøkt åpnet.

Stemmegivningen må videre være avgitt til
rett tid og være kommet inn til valgstyret innen
klokken 17.00 dagen etter valgdagen. Før valglo-
ven ble endret i 2016, måtte forhåndsstemmene
være kommet inn til valgstyret innen klokken
21.00 på valgdagen for å kunne bli godkjent. Fris-
ten ble forskjøvet fordi Stortinget vedtok en ny
postlov hvor Posten ikke lenger har leveringsplikt
på lørdager.11

17.2.9 Prøving av stemmesedler

Etter at stemmegivningene er godkjent, må også
stemmesedlene prøves. En stemmeseddel skal
etter valgloven § 10-3 godkjennes

9 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) Om lov om valg til Stortinget,
fylkesting og kommunestyrer (valgloven) s. 272.

10 Dersom velgeren av ulike grunner ikke kan krysses av i
manntallet på stedet (velgeren er forhåndsavkrysset eller
står ikke i manntallet i stemmekretsen/kommunen), skal
stemmeseddelen legges i en stemmeseddelkonvolutt som
legges i en omslagskonvolutt (under forhåndsstemmin-
gen) eller særskilt omslag (på valgtinget). Valgstyret kon-
trollerer omslagskonvolutten eller omslaget, og manntallet
og godkjenner/forkaster stemmegivningen.

11 Forhåndsstemmer avgitt innenriks i perioden for tid-
ligstemming kontrolleres etter samme regler som for-
håndsstemmer avgitt i stemmeseddelkonvolutt.
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– dersom den har offentlig stempel. Dette skal
sikre at velgeren ikke leverer mer enn én stem-
meseddel. Manglende stempel på stemmesed-
ler i stemmeseddelkonvolutt fører likevel ikke til
at stemmeseddelen blir forkastet. Valgstyret
skal stemple stemmeseddelen i ettertid, jf.
valgforskriften § 39 a,

– dersom det framgår hvilket valg stemmesedde-
len gjelder

– dersom det framgår hvilket parti eller hvilken
gruppe velgeren har stemt på

– dersom partiet eller grupper stiller liste i valg-
kretsen. Stemmeseddel beregnet på en annen
valgkrets kan bare godkjennes dersom den
gjelder et registrert politisk parti.

Det er ikke et krav at velgeren må benytte de offi-
sielle stemmesedlene som valgmyndighetene har
trykt. Velgeren kan derfor benytte en annen trykt
eller håndskreven stemmeseddel. Dersom velge-
ren benytter en stemmeseddel som ikke er lik den
offisielle valglisten, skal stemmeseddelen likevel
behandles som om den hadde det samme innhol-
det som den offisielle valglisten. Dersom velgeren
har benyttet en trykt stemmeseddel som ikke er
enslydende med den offisielle valglisten, skal det
sees bort fra velgerens eventuelle rettinger.

Valgforskriften § 39 regulerer situasjonen der
en velger ved samme valg har levert flere stem-
mesedler til samme parti og noen av dem er ret-
tet. Dette er bare aktuelt for stemmesedler som
blir lagt i stemmeseddelkonvolutt. Dette henger
sammen med at stemmesedler som blir lagt rett i
urnen, skal stemples, og det er da kun stemme-
sedler med stempler som kan godkjennes.
Reglene er som følger:
– Når bare én av stemmesedlene er rettet, god-

kjennes denne.
– Når flere stemmesedler er rettet på samme

måte, godkjennes én av stemmesedlene.
– Når flere stemmesedler er rettet ulikt, godkjen-

nes én av stemmesedlene, men det sees bort
fra rettingene.

Det sentrale hensynet bak reglene om prøving av
stemmesedler er at færrest mulig forhold skal
føre til forkastelse.

17.2.10 Opptelling av stemmesedler

Valgstyret har ansvaret for opptellingen av stem-
mesedlene og avgjør i utgangspunktet hvem som
teller opp stemmene, og på hvilken måte. Valglo-

ven § 10-4 fastsetter likevel noen regler for opptel-
lingen og stiller blant annet krav om at valgstyret,
eller de personene valgstyret bestemmer, skal
telle stemmesedlene i to omganger, én foreløpig
og én endelig opptelling, etter valgloven §§ 10-5
og 10-6. I den foreløpige opptellingen skal stem-
mesedlene telles manuelt, jf. valgforskriften
§ 37 a.

Valgstyret avgjør i utgangspunktet om valgsty-
ret eller de enkelte stemmestyrene skal telle stem-
mene i den foreløpige opptellingen. Det er ikke
noe krav om at hver stemmekrets skal telles opp
for seg. Kretsvis opptelling er derimot bare tillatt
dersom den delen av manntallet opptellingen gjel-
der, inneholder minst 100 navn. I motsatt fall må
opptelling skje sammen med en eller flere andre
kretser. Formålet med dette er å ivareta hensynet
til hemmelig valg. Hensynet til hemmelig valg er
også bakgrunnen for regelen i valgforskriften § 37
om at valgstyret skal holde et visst antall forhånds-
stemmer utenfor den foreløpige opptellingen og
blande disse sammen med forhåndsstemmer som
kommer inn etter at den foreløpige opptellingen
er begynt. Senest fire timer før stemmingen er
avsluttet ved samtlige valglokaler i kommunen,
skal opptellingen av forhåndsstemmer starte.
Dette skal kun gjøres dersom opptellingen kan
skje uten å stride mot prinsippet om hemmelig
valg. Om dette ikke er mulig, skal opptellingen
starte så snart samtlige forhåndsstemmegivnin-
ger er godkjent. Den foreløpige opptellingen av
stemmesedler avgitt på valgtinget skal starte så
fort som mulig etter at stemmingen på valgtinget
er avsluttet.

Den endelige opptellingen tar til umiddelbart
etter at den foreløpige opptellingen er avsluttet og
alle stemmene er kommet inn til valgstyret. Til
forskjell fra den foreløpige opptellingen må den
endelige opptellingen skje under valgstyrets til-
syn, jf. § 10-6. Valgstyret skal her for det første
kontrolltelle stemmesedlene fra den foreløpige
opptellingen. For det andre skal valgstyret god-
kjenne eller forkaste stemmesedlene som stem-
mestyrene la til side i den foreløpige opptellingen,
og stemmegivninger der stemmeseddelen er lagt i
særskilt omslag. Stemmesedlene som valgstyret
godkjenner, telles sammen med de øvrige stem-
mesedlene. Valgstyret registrerer for det tredje
rettinger velgerne har gjort på stemmesedlene,
det vil si personstemmer og slengere ved kommu-
nestyrevalg, personstemmer ved fylkestingsvalg
og renummereringer og strykninger ved stor-
tingsvalg.
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17.2.11 Kontroll ved stortingsvalg og 
fylkestingsvalg – fylkesvalgstyrets 
opptelling

Etter valgloven § 10-8 skal valgstyret så snart som
mulig sende nærmere angitt materiell til fylkes-
valgstyret. Materiellet skal pakkes i god orden i
forsvarlig forseglet emballasje og sendes på hur-
tigst betryggende måte. Valgforskriften § 34 fast-
setter nærmere regler om transport, blant annet
at valgstyret skal etablere betryggende rutiner for
transport av valgmateriellet, at valgmateriellet
skal forsegles dersom det ikke er under direkte
oppsyn av valgmyndighetene, og at andre enn
dem som oppbevarer forseglingsutstyret, skal
transportere valgmateriellet. Ved overlevering av
valgmateriell fra valgstyret til fylkesvalgstyret skal
det utferdiges en kvittering med nærmere krav til
innhold, jf. valgforskriften § 34 a. Det er i utgangs-
punktet ikke noe krav om direkte overlevering fra
valgstyret til fylkesvalgstyret. Valgstyret står fritt
til å velge forsendelsesmåte så lenge valgmateriel-
let blir transportert på «hurtigst betryggende
måte», jf. valgloven § 10-8.

Materiellet valgstyret skal sende til fylkes-
valgstyret, er bekreftet avskrift av det som er pro-
tokollert i forbindelse med valget, alle godkjente
stemmesedler,12 alle forkastede stemmegivnin-
ger og stemmesedler, alle valgkort fra forhånds-
stemmingen, alle omslagskonvolutter fra for-
håndsstemmer utenriks og på Svalbard og Jan
Mayen og kopi av innkomne klager, jf. valgloven
§ 10-8.

Fylkesvalgstyret skal kontrollere gjennomfø-
ringen av stortingsvalget og fylkestingsvalget i
kommunene med grunnlag i materiellet de får til-
sendt fra valgstyrene etter § 10-8, jf. § 10-9. Fylkes-
valgstyret teller opp alle godkjente stemmesedler
for alle kommunene i valgdistriktet. Fylkesvalgs-
tyret kontrollerer videre valgstyrets prøving av
stemmegivninger og stemmesedler. Dersom fyl-
kesvalgstyret finner feil ved valgstyrets avgjørel-
ser om å godkjenne eller forkaste stemmegivnin-
ger eller stemmesedler eller feil i valgstyrets opp-
telling, skal feilene rettes. Dersom feilene ikke
kan rettes, skal fylkesvalgstyret redegjøre for for-
holdet i protokollen (ofte kalt møtebok) over gjen-
nomføringen av valget.

Ved stortingsvalg er fylkesvalgstyrets kontroll
foreløpig og ligger til grunn for Stortingets ende-
lige kontroll. Fylkesvalgstyret sender derfor
utskrift av protokollen til Stortinget og riksvalgs-

tyret. Ved stortingsvalg gjelder det egne regler for
Oslo kommune. Her skal Fylkesmannen i Oslo og
Viken foreta kontrollen som fylkesvalgstyrene
foretar i de andre valgdistriktene, jf. valgloven
§ 10-9 andre ledd. Fylkesmannen kan imidlertid
ikke rette feil i valgstyrets prøving og opptelling
av stemmene. Fylkesmannen skal derimot proto-
kollere slike feil og sende protokollen til Stortin-
get og riksvalgstyret.

17.2.12 Valgorganene

Det er valgorganer på både nasjonalt, fylkeskom-
munalt og kommunalt nivå som har oppgaver
knyttet til gjennomføringen av valg. Disse beskri-
ves i valgloven §§ 4-1 til 4-4. Riksvalgstyret har
kun oppgaver knyttet til stortingsvalg, mens fyl-
kesvalgstyret har oppgaver ved både fylkestings-
valg og stortingsvalg. Valgstyrene har oppgaver
ved alle valg. I kommuner der velgerne kan
stemme på flere steder på valgdagen, skal det
være et stemmestyre i hvert valglokale. I figur
17.1 gis det en skjematisk oversikt over disse valg-
organene og deres viktigste oppgaver.

17.3 Nordisk rett

17.3.1 Sverige

17.3.1.1 Stemming

I Sverige foregår både kommunale, regionale og
nasjonale valg på samme dag (andre søndagen i
september). Det er ikke lov til å holde todager-
svalg – men det er til gjengjeld mulig å forhånds-
stemme også på selve valgdagen. Forhåndsstem-
mene sendes til den kommunen velgerne er
manntallsført i.

Forhåndsstemmeperioden er mye kortere i
Sverige enn den er i Norge. I henhold til vallagen
kapittel 10 § 2 første ledd kan det tidligst 18 dager
før valgdagen åpnes for forhåndsstemming innen-
lands. I utlandet kan forhåndsstemmingen starte
tidligst 24 dager før valgdagen, jf. andre ledd.

Kun papirmanntall anvendes ved valgene i
Sverige. Velgeren skal legge stemmeseddelen i en
konvolutt inne i stemmeavlukket og deretter
levere denne til stemmemottakeren. På selve valg-
dagen legges konvolutten direkte i urnen, men
under forhåndsstemmingen legges konvolutten til
side dersom stemmingen foregår i et valglokale.
Forhåndsstemmene sendes deretter til kommu-
nen der velgeren er registrert, slik at disse ligger
klare i valglokalet på valgdagen. Dette er et resul-
tat av at det i Sverige er lov til å stemme om igjen

12 Sortert på urettede og rettede, de som er avgitt på valgtin-
get, og de som er avgitt på forhånd hver for seg.
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på valgdagen selv om en har stemt under for-
håndsstemmingen. Dette kalles ångerröstning og
står beskrevet i vallagen kapittel 9 § 14. Dersom
forhåndsstemmen finnes i valglokalet der velge-
ren går for å stemme på valgdagen, får velgeren
kun lov til å stemme om igjen når han eller hun
har fått tilbake den allerede avgitte forhåndsstem-
men av stemmemottakeren.

I Sverige gjelder ikke samme krav til plasse-
ring av stemmesedlene som i Norge. Der legges
de fleste steder stemmesedlene uskjermet utenfor
stemmeavlukkene, og velgerne må plukke med

seg sedler i full offentlighet og ta med inn i stem-
meavlukket. Som i Norge trykkes det langt flere
stemmesedler enn det som brukes. Det er én sed-
del per parti som stiller til valg.

Åpningstidene for valglokalene ved nasjonale
og lokale valg er angitt i loven og skal være mel-
lom klokken 08.00 og klokken 20.00, jf. vallagen
kapittel 4 § 21 første ledd nr. 2.

Det er også mulig å stemme ved bruk av bud i
Sverige, det vil si at en annen person kan ta med
stemmen til valglokalet.

Figur 17.1 Valgorganene og deres oppgaver

Riksvalgstyret
●  oppnevnes av Kongen i statsråd 
●  har oppgaver kun ved stortingsvalg: 
      ●  er endelig klagemyndighet for alle klager bortsett fra klager på stemmerett 
      ●  kårer utjevningsmandater

Fylkesvalgstyret
●  oppnevnes av fylkestinget
●  har disse oppgavene ved fylkestingsvalg og stortingsvalg: 
      ●  godkjenning av listeforslag 
      ●  trykking av stemmesedler 
      ●  endelig opptelling 
      ●  valgoppgjør (ved stortingsvalg kårer kun distriktsmandatene) 

Valgstyret
●  oppnevnes av kommunestyret 
●  har oppgaver ved alle valg:
      ●  ansvarlig for stemming
      ●  manntallsføring
      ●  første opptelling ved alle valg

Stemmestyrer 
●  oppnevnes av valgstyret 
●  skal være ett per valglokale, 
    med ansvar på valgdagen for 
      ●  mottak av stemmer 
      ●  første opptelling av 
           valgtingsstemmer avgitt rett i urne

Nasjonalt nivå

Fylkesnivå

Kommunenivå
●  har i tillegg disse oppgavene ved 
    kommunestyrevalg: 
      ●  godkjenning av listeforslag 
      ●  trykking av stemmesedler 
      ●  endelig opptelling  
      ●  valgoppgjør
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17.3.1.2 Opptelling

I Sverige foregår opptellingen i to omganger,
begge ved manuell telling. En foreløpig opptelling
(preliminär rösträkning) foretas på stemmestedet,
se vallagen kapittel 11. Opptellingen kan ikke
starte før stemmingen er avsluttet og alle konvo-
luttene som skal legges i valgurnen, er lagt i
denne. De stemmene som ikke ble telt opp i valg-
lokalene, blir telt opp av valnämnden i kommunen
i en foreløpig opptelling etter vallagen kapittel 12.
Valnämndens opptelling foregår på onsdagen etter
valgdagen og inkluderer de forhåndsstemmene
som ikke rakk fram til stemmestedene på selve
valgdagen. Länsstyrelsen foretar en endelig opptel-
ling av alle stemmesedler.

17.3.2 Danmark

17.3.2.1 Stemming

I Danmark kan alle velgere forhåndsstemme i
enhver kommune i landet, jf. folketingsvalgloven
§ 53 og lov om kommunale og regionale valg § 59.
Forhåndsstemmer skal (som hovedregel) avgis til
to stemmemottakere, jf. folketingsvalgloven § 55
og lov om kommunale og regionale valg § 61.

Velgerne kan forhåndsstemme de tre siste
ukene før valgdagen ved folketingsvalg og seks
uker før valgdagen ved lokale valg. Har velgeren
forhåndsstemt, kan vedkommende ikke stemme
om igjen på valgdagen.

I Danmark kan velgerne på valgdagen kun
stemme i et annet stemmelokale enn det de tilhø-
rer etter manntallet, dersom de søker om dette på
forhånd, og kun dersom dette er begrunnet i vel-
gerens «handicap eller nedsatte førlighed». Dette
gjelder for alle typer valg, jf. folketingsvalgloven
§ 47 a, jf. § 47 og lov om kommunale og regionale
valg § 53 a, jf. § 53.

Åpningstidene for valglokalene ved nasjonale
valg er, i likhet med i Sverige, angitt i loven og
skal være mellom klokken 08.00 og klokken
20.00. Dersom stemmingen er på en lørdag, søn-
dag eller andre helligdager, skal åpningstidene
være fra klokken 09.00 til klokken 20.00.

Til forskjell fra i Norge og Sverige er stemme-
seddelen i Danmark å regne som et verdipapir, og
hver velger får kun utdelt én stemmeseddel. Alle
partiene og alle kandidatene er ført opp på den
samme seddelen, som derfor blir svært stor.

17.3.2.2 Opptelling

Stemmene telles i to omganger ved alle valg. Den
første opptellingen foregår på de enkelte stemme-
stedene når stemmingen er avsluttet, jf. folke-
tingsvalgloven § 68 og lov om kommunale og regi-
onale valg § 74. Senest dagen etter valgdagen skal
valgbestyrelsen fintelle stemmene i den aktuelle
kretsen, jf. folketingsvalgloven § 72 og lov om
kommunale og regionale valg § 77. Begge opptel-
linger skjer manuelt.

17.4 Forsendelse av stemmer

17.4.1 Bakgrunn

Dersom en velger forhåndsstemmer utenfor den
kommunen der han eller hun er manntallsført,
skal stemmen sendes til hjemkommunen for
prøving og opptelling. Fristen for når slike stem-
mer må være kommet fram til valgstyret i denne
kommunen, er klokken 17.00 tirsdagen etter valg-
dagen. Forhåndsstemmer som kommer fram
senere enn dette, blir forkastet og dermed ikke
tatt med i valgoppgjøret.

Ved stortingsvalget i 2017 kom 1 051 stemmer
for sent fram.13 For å kunne gjøre noe med dette
problemet er det viktig å kjenne årsakene til at
stemmer kommer for sent fram. I Innst. 1 S
(2017–2018) redegjør departementet for problem-
stillingen:

Tilbakemeldingene fra kommunene tilsier at
hovedårsaken til at forhåndsstemmer kommer
for sent fram er feil fra valgmedarbeideren.
Dette er ikke akseptabelt. Departementet vil
sørge for at Valgdirektoratet gir grundig innfø-
ring i hvor viktig det er med korrekt adresse-
ring og at kommunene må sørge for at for-
håndsstemmer sendes i så god tid som mulig
før fristen for godkjenning. Kommunene må
også forstå konsekvensen av å ikke følge ruti-
ner for forsendelse.

Hovedårsaker til feil er mangelfull adressering
eller at stemmene var innlevert til Posten så sent

13 Data er hentet inn gjennom en undersøkelse foretatt av
Valgdirektoratet etter valget. Av disse 1 051 stemmene var
335 forhåndsstemmer fra utlandet. Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet opplyser i sin redegjørelse til full-
maktskomiteen på Stortinget at det kan være grunn til å
anta at tallet er høyere ettersom ikke alle kommuner har
svart. Antallet er noe lavere enn ved stortingsvalget i 2013,
da 1 653 forhåndsstemmer kom for sent fram, se Innst. 1 S
(2017–2018) Innstilling til Stortinget fra fullmaktskomiteen.
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at de ikke rakk fram i tide med ordinær post-
gang.14

Slike feil kan unngås ved bedre rutiner og opp-
læring av valgmedarbeiderne. Samtidig vil dette
kanskje ikke være tilstrekkelig. Redusert posttil-
bud i framtiden vil ha betydning for hvordan det
kan sikres at forhåndsstemmer som er avgitt i rett
tid, kommer fram tidsnok til at de blir telt med i
valgoppgjøret.

Over én million velgere forhåndsstemte ved
stortingsvalget i 2017. Erfaringer fra de siste valg-
ene viser dessuten at de fleste som forhånds-
stemmer, gjør dette den siste uken, spesielt de
siste to dagene av forhåndsstemmeperioden.

Ved valget i 2019 mottok Oslo kommune 107
forhåndsstemmer etter fristen. Av disse var 6 for-
håndsstemmer fra andre kommuner som var
sendt som ordinært brev (ikke gjennom distribu-
sjonsavtalen med Posten), og 101 forhåndsstem-
mer fra utlandet.

Utenlands kan velgerne forhåndsstemme til
og med nest siste fredag før valgdagen. Posten
opplyser at det tar lengre tid enn tidligere å få
sendt brev til Norge, og at det er store variasjoner
i hvor lang tid det tar. Erfaringene fra Oslo ved val-
get 2019 synes å bekrefte dette.

Oslo kommune har ved å se på poststem-
plingsdatoen beregnet hvor lang tid det tar å
sende stemmer fra utlandet til Norge. Det er også
grunn til å notere seg at dette var stemmer som
skulle til Oslo. Det var ikke stemmer som skulle
sendes videre til kommuner over hele landet. Her
kommer noen eksempler for å vise forsendelsesti-
dene:
– Spania, Alicante 19 dager
– Spania, Madrid 9 dager
– Thailand 23 dager
– Belgia, Brussel 12 dager
– Frankrike 25 dager
– Sverige 6 dager
– Danmark, København 3 dager
– Australia, Sydney 27 dager
– Australia, Melbourne 23 dager

17.4.2 Redusert posttilbud og hva det vil ha å 
si for forsendelsestiden

Postloven ble endret i 2016 slik at Posten ikke len-
ger har leveringsplikt på lørdager.15 Videre ble A-
og B-post fra 1. januar 2018 slått sammen til én fel-
les brevstrøm.16 I henhold til en midlertidig kon-

sesjon til Posten Norge AS skal minst 85 prosent
av brevpost innenlands være framme innen to
dager etter innlevering med de nye rutinene. Tid-
ligere var kravet til framsendingstid strengere,
ved at 85 prosent av prioritert brevpost innenlands
(A-post) skulle være framme innen dagen etter
innlevering.

Én felles brevstrøm for brevpost, to dagers for-
sendelsestid og bortfall av lørdag som leverings-
dag fører til flere utfordringer for levering av for-
håndsstemmer. Disse endringene medfører at et
stort antall forhåndsstemmer som avgis siste fre-
dagen før valgdagen, ikke vil komme fram med
ordinær postforsendelse innen fristen for godkjen-
ning.17 Dette er en følge av at forhåndsstemmer
som mottas etter Postens innleveringsfrist fredag,
først regnes som innlevert på mandag med de nye
endringene. Med to dagers framsendingstid vil
forhåndsstemmene dermed normalt ikke være
framme hos valgstyret før på onsdag, det vil si
etter fristen tirsdag klokken 17.00. Noen for-
håndsstemmer vil bli ytterligere forsinket, da kra-
vet om 2 dagers framsendingstid gjelder for 85
prosent av brevposten. Det er derfor også risiko
for at forhåndsstemmer som avgis torsdag før
valgdagen, vil komme for sent fram til å kunne
godkjennes.

Stortinget vedtok i 2019 å endre kravene til
utleveringsdager i postloven. Kravet er endret fra
fem dager i uken til annenhver dag, mandag til fre-
dag i en toukers syklus.18 Endringen innføres fra
juli 2020. Samferdselsdepartementet skriver føl-
gende om betydningen for forsendelse av for-
håndsstemmer:

Endringen i antall omdelingsdager kommer i
liten grad til å påvirke fremsending av for-
håndsstemmer. Det vil fortsatt være daglig inn-
samling av postsendinger fra Post i butikk og
terminaler og daglig bokslegging av sendinger
i postboksanleggene. Dette innebærer at det
bare er forhåndsstemmer som enten sendes
som frimerkefrankert brev lagt i en rød post-
kasse som befinner seg i en distribusjonsrute
eller som utleveres andre steder enn i et post-

14 Innst. 1 S (2017–2018) Innstilling til Stortinget fra fullmakt-
skomiteen.

15 Prop. 109 L (2014–2015) Lov om posttjenester (postloven).

16 Meld. St. 31 (2015–2016) Postsektoren i endring.
17 Ifølge Valgdirektoratet ble det på fredag 8. september, som

var siste dagen med forhåndsstemming for stortingsvalget
2017, registrert nesten 140 000 stemmer. De fleste vel-
gerne som forhåndsstemmer, forhåndsstemmer i den kom-
munen der de er manntallsført.

18 Med formuleringen «annenhver dag, mandag til fredag i en
toukers syklus» menes at omdelingen av post skal skje
mandag, onsdag og fredag den ene uken og tirsdag og tors-
dag den andre uken, jf. Prop. 102 L (2018–2019) Endringer
i postloven (antall omdelingsdager) s. 34.
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boksanlegg, som vil bli påvirket av den fore-
slåtte endringen.

For kommunene vil det da være viktig å
sikre at innlevering av postsendinger som inne-
holder forhåndsstemmer skjer til Post i Butikk
eller på en måte som sikrer daglig innsamling
av sendingene. Videre er det en fordel om
adressen til valgstyret er knyttet til en postboks-
adresse, slik at det sikres daglig utlevering.
[…]

Dersom adressering av forhåndsstemmer
til postboksadresser anses som umulig å gjen-
nomføre, vil et alternativ være å sikre innsam-
ling og utlevering av forhåndsstemmer siste
helg før valgdagen med hjemmel i postloven
§ 12. Dette kan gjøres ved statlig kjøp av
ekspresstjenester eller ved et pålegg i samsvar
med postloven § 12. Valgdirektoratet har i 2018
foretatt en interesseforespørsel for et kjøpt av
denne typen.19

Allerede fra juli 2020 vil posten kun bli delt ut 2,5
ganger per uke (2 dager den ene uken og 3 dager
den andre uken). De som har postboks, vil få post
hver dag. Det innebærer ifølge Posten at ved 2021-
valget vil forhåndsstemmene kunne sendes som
brevpost til og med onsdagen før valget, det vil si
som ved valget i 2019, forutsatt at alle kommuner
opererer med en postboksadresse for forhånds-
stemmene.

Over tid må det antas at postnettet bygges
ytterligere ned, det vil da ta lengre tid å sende for-
håndsstemmer via Postens ordinære distribu-
sjonssystem. Dette vil kunne bety at alle forhånds-
stemmer som blir avgitt den siste uken før valgda-
gen, vil måtte sendes via en særskilt distribusjons-
løsning. Hensikten med denne framgangsmåten
er å kunne være sikker på at de kommer fram tids-
nok til å kunne godkjennes. Posten anslår at dette
vil kunne være nødvendig allerede fra 2023- eller
2025-valget.

Posten oppgir videre at det på sikt vil kunne bli
vanskeligere å tilby en slik spesialløsning som i
2019 for hele landet. Dette skyldes at postnettet
bygges ned, og nedbemanninger. Posten er i til-
legg mange steder avhengig av andre aktører for
å få fram stemmene i tide (bl.a. Widerøe). I gris-
grendte strøk kan det da være at leveringstiden vil
måtte økes med én dag. For å sikre at ikke for-
håndsstemmer avgitt fredag (siste dagen av for-
håndsstemmeperioden) må forkastes fordi de
kommer for sent fram, må da forsendelsesfristen
endres til onsdag.

17.4.3 Avtale om distribusjon av 
forhåndsstemmer ved valget i 2019

Valgdirektoratet inngikk foran kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2019 en avtale med Posten
Norge AS om forsendelse av forhåndsstemmer
avgitt siste torsdag og fredag før valgdagen. For-
håndsstemmer som ble avgitt før disse dagene,
ble sendt som vanlig brevpost.

Forsendelsesavtalen bygde på følgende ele-
menter:
– Kommunene pekte ut kontaktpersoner som

Posten kunne kontakte.
– Kommunene måtte selv pakke forhåndsstem-

mer avgitt torsdagen og fredagen før valgda-
gen i forsendelseskonvolutter adressert til
hver mottakerkommune, én konvolutt per
kommune. Disse konvoluttene samlet de i
egne ferdig adresserte esker.

– Posten hentet esken på avtalt tidspunkt. Esken
ble skannet, slik at den kunne spores. Alle
eskene var adressert til Posten Norge, Øst-
landsterminalen, Lørenskog.

– Eskene ble samlet i lokale opphentingssentra-
ler og sendt videre til Østlandsterminalen med
fly/bil.

– På Østlandsterminalen ble eskene åpnet, og
forsendelseskonvoluttene ble sortert per kom-
mune. Disse ble lagt i en ny eske, som ble
adressert til den enkelte kommune.

– Deretter ble eskene sendt som Bedriftspakke
Ekspress.

Posten hentet forhåndsstemmer i 33 kommuner
på torsdag, i 340 kommuner på fredag og i Oslo på
lørdag (i noen kommuner flere av dagene). Stem-
mene var framme på Østlandsterminalen på lør-
dag, hvor de ble sortert samme dag. De ferdig
sorterte eskene til kommunene kom deretter ut i
Postens distribusjonsnett på søndag, og eskene
ble levert ut på mandag. Det skjedde enkelte feils-
orteringer, men de ble oppdaget på mandag og
sendt ut til kommunene på tirsdag. For å kunne
rette opp feil er det nødvendig å beregne en
«ekstra» dag forsendelsestid.

17.4.4 Utvalgets vurdering

Utvalget understreker at forkastede stemmer som
skyldes feil eller forsinkelser med forsendelsen,
er en alvorlig innskrenkning av velgerens demo-
kratiske rettigheter. Velgerens stemme vil ikke
telles med i valgoppgjøret, og velgeren vil heller
ikke ha anledning til å klage ettersom vedkom-
mende ikke vil få informasjon om at forhånds-19 Prop. 102 L (2018–2019) s. 21.
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stemmen ble forkastet fordi den kom for sent fram
til å kunne godkjennes.

Så lenge stemmer avgis på papir og skal prø-
ves og telles hos den kommunen der velgeren er
manntallsført, vil det være utfordringer knyttet til
forsendelse av stemmer.

Det er etter utvalgets vurdering ikke aksepta-
belt at valgmedarbeiderne i kommunene gjør feil
ved forsendelse av stemmesedler som fører til at
velgernes stemmer forkastes. Det er viktig at
departementet sørger for tilstrekkelig informa-
sjon, opplæringstiltak og klare rutiner, og at valg-
styrene rundt om i landet tar ansvaret sitt på alvor
for å unngå at slike situasjoner oppstår. Utvalget
mener det er viktig at forsendelseskonvoluttene
får riktig adresse slik at stemmene sendes riktig
sted, og at de nærmere prosedyrene for å forhin-
dre feiladresseringer på forsendelseskonvoluttene
er best mulig. En mulighet kan være at valgmed-
arbeidere får mulighet til å skrive ut en adresseeti-
kett med riktig adresse hentet rett fra EVA, slik at
faren for menneskelige feil minimeres betraktelig.

Selv om kommunene gjør alt rett, vil en med
dagens postsystem måtte regne med at forhånds-
stemmer kommer for sent fram dersom de sendes
som vanlig brevpost. Dette kompliseres ytterli-
gere av at posttilbudet reduseres. Utvalget har
derfor vurdert ulike løsninger for å forhindre at
stemmer blir forkastet fordi de kommer inn til
valgstyret etter fristen for å kunne godkjennes. De
ulike løsningene vil ha varierende konsekvenser
for både velgernes tilgjengelighet og selve valg-
oppgjøret samt ulike økonomiske konsekvenser.

En mulighet er å avslutte forhåndsstemmepe-
rioden tidligere enn i dag. Utvalget mener imidler-
tid at å innskrenke tilgjengeligheten til velgerne
ved å avslutte forhåndsstemmeperioden tidligere,
for eksempel torsdagen før valgdagen, ikke er en
god løsning. Det vil innebære å innskrenke en
godt innarbeidet mulighet som velgerne i stor
grad benytter seg av, uten at det erstattes med et
fullgodt alternativ. Dette er ikke ønskelig.

Utvalget har også vurdert om det kan være
aktuelt å gjøre endringer i regelverket for når
stemmene må være kommet fram for å kunne
godkjennes. Utvalget er innforstått med at valg-
oppgjøret trolig blir forsinket som en konsekvens
av en slik endring. Dersom valgoppgjøret kommer
enda tettere på tidspunktet for når Stortinget trer
sammen i oktober, vil tidsrommet for forsvarlig
kontroll og klagebehandling reduseres. Utvalget
mener derfor problemet med for sent framkomne
stemmer bør søkes løst med en egen avtale med
Posten, eller en tilsvarende postdistributør, som
garanterer for en raskere forsendelse av stemmer

enn det som er mulig med dagens postdistribu-
sjonssystem, jf. avtalen mellom Valgdirektoratet
og Posten ved kommunestyre- og fylkestingsval-
get i 2019. Utvalget peker på at både i Sverige og i
Danmark har det vært inngått spesialavtaler med
distributører for å sikre at forhåndsstemmer kom-
mer fram raskest mulig.

Den særskilte forsendelsesavtalen ved valget i
2019 fungerte meget godt. Det var så å si ingen av
disse forhåndsstemmene som kom for sent fram
til velgernes hjemkommuner.

Samlet sett mener utvalget at en egen distribu-
sjonsavtale vil være det mest hensiktsmessige til-
taket for å unngå at forhåndsstemmer kommer for
sent fram. Dette bør kombineres med økt opplæ-
ring av valgmedarbeiderne i kommunene for å
unngå at de gjør feil som fører til at stemmer ikke
kommer fram i tide. Erfaringene fra valget i 2019
viser etter utvalgets vurdering at det bør inngås
tilsvarende avtaler ved kommende valg som den
som ble inngått mellom Valgdirektoratet og Pos-
ten i 2019.

Utvalget viser for øvrig til at det kan være
behov for å fastsette et tidspunkt for når forhånds-
stemmingen slutter på fredagen før valgdagen.
Utvalget omtaler dette i punkt 17.6.4 om avslut-
ning av forhåndsstemmeperioden.

Utvalget legger til grunn at en egen avtale om
forsendelse av forhåndsstemmer innenlands gjør
at det ikke er behov for å videreføre bestemmel-
sen i valgloven § 8-1 tredje ledd. Denne bestem-
melsen fastsetter at det er velgeren selv som har
ansvaret for å forhåndsstemme så tidlig at stem-
men kommer inn til valgstyret innen klokken
17.00 dagen etter valgdagen.

Utvalget ser med bekymring på at mange for-
håndsstemmegivninger fra utlandet blir forkastet.
Det kan være flere tiltak som kan bidra til å redu-
sere antall forkastede stemmegivninger. Et tiltak
kan være å endre regelverket for når det er mulig
å stemme utenriks. Det er for eksempel mulig å
avslutte forhåndsstemmeperioden tidligere. Utval-
get viser imidlertid til at oversikten fra Oslo kom-
mune tydeliggjør at det tar til dels svært lang tid å
sende stemmene hjem til Norge. Utvalget antar at
stemmene i disse tilfellene stort sett er sendt som
ordinær post. Det å avslutte forhåndsstemmeperi-
oden så tidlig at alle stemmene kommer fram tids-
nok hvis de sendes i posten, det vil si opptil én
måned tidligere enn i dag, mener utvalget ikke er
et alternativ. Det vil føre til et sterkt innskrenket
tilbud om å kunne stemme for velgere som bor
eller oppholder seg i utlandet.

Utvalget antar at det er mye å hente ved bedre
informasjon til stemmemottakerne og til dem som
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brevstemmer, om at de ikke må sende stemmene
som ordinær post, men at stemmene bør sendes
med kurerpost (DHL e.l.), eller diplomatpost der-
som det er et alternativ, for å sikre at stemmene
kommer fram i tide.

Utvalget mener at departementet også bør se
på muligheten for at stemmene som kommer fra
utlandet, videresendes til rett kommune i Norge
med den samme løsningen som brukes for forsen-
delse av de øvrige forhåndsstemmene innenlands.
Det samme bør etter utvalgets vurdering også gjø-
res for forhåndsstemmer avgitt på Svalbard. Alle
disse forsendelsene vil uansett gå via Postens sen-
trale distribusjonsterminal på Lørenskog, før de
skal videresendes til rett sted i Norge.

17.5 Utvalgets vurdering – 
valgorganene

Utvalget mener at ansvarsdelingen mellom kom-
mune, fylkeskommune og nasjonalt nivå ved gjen-
nomføringen av valg er god, og foreslår ingen
endringer her. Når det gjelder valgorganene, fore-
slås det enkelte endringer som henger sammen
med andre problemstillinger utvalget har vurdert.

Utvalget foreslår at det fortsatt skal være et
riksvalgstyre på nasjonalt nivå, men gjør store
endringer i sammensetning og myndighet. Dette
henger sammen med endringene som foreslås i
klageordningen. For mer informasjon om
riksvalgstyret henvises det til kapittel 20.

På fylkesnivå foreslås det en mindre justering
som henger sammen med at det ved stortingsvalg
vil være flere valgdistrikter i en rekke fylker. Det
foreslås derfor å skille mellom det organet som
har oppgaver knyttet til stortingsvalg (distrikts-
valgstyret), og det organet som har oppgaver
knyttet til fylkestingsvalg (fylkesvalgstyret).

Når det gjelder de kommunale valgorganene,
foreslår utvalget også noen justeringer. Bakgrun-
nen er de endringene i krav til opptelling som
utvalget foreslår i punkt 17.8. For å sikre at det er
to ulike organer som teller stemmene den første
og den andre gangen ved kommunestyrevalg,
foreslår utvalget at det opprettes et sentralt stem-
mestyre i hver kommune. Dette kommer i tillegg
til de stemmestyrene som har ansvar for valgloka-
lene på valgdagen. Mens stemmestyrene i valglo-
kalene har ansvar for den første tellingen av stem-
mene som legges rett i urne på valgdagen, har det
sentrale stemmestyret ansvar for den første tellin-
gen av forhåndsstemmene. I tillegg har det sen-
trale stemmestyret ansvar for den første opptellin-
gen av stemmer som er avgitt i konvolutt på valg-

dagen. Det gjøres ikke endringer i ansvaret for
den siste opptellingen. Ved kommunestyrevalg vil
det være valgstyret som har denne oppgaven. Ved
fylkestingsvalg vil det være fylkesvalgstyret som
har ansvar for den siste opptellingen, og ved stor-
tingsvalg vil det være distriktsvalgstyret som har
dette ansvaret.

I figur 17.2 gis det en skjematisk oversikt over
valgorganene utvalget foreslår, og oppgavene de
er tiltenkt. Oversikten er bygd opp på samme
måten som figur 17.1, som gir en tilsvarende over-
sikt over valgorganene i gjeldende rett.

17.6 Utvalgets vurdering – stemming

17.6.1 Kommunenes tilrettelegging

Utvalget viser til at det i dag er opp til kommune-
styret, eller valgstyret etter delegering, å avgjøre
hvor mange stemmekretser kommunen skal deles
inn i.20 For kommunene vil fastsettelsen av antall
kretser ofte bero på en avveining mellom kost-
nadsbesparelser og tilgjengelighet. I forkant av
stortingsvalget i 2017 reduserte 20 prosent av
kommunene antall kretser.21 Utvalget mener at
praktiske hensyn ved valggjennomføringen og
kostnader er legitime hensyn i vurderingen av
hvor mange stemmekretser kommunen skal deles
inn i. Velgerne vil nødvendigvis ha ulik reisetid til
valglokalet avhengig av hvor de bor. Likevel bør
ikke kommunens inndeling i stemmekretser være
vilkårlig eller grunngitt i utenforliggende hensyn.
Geografisk store kommuner bør ikke uten videre
la økonomiske hensyn være avgjørende dersom
konsekvensen er at det blir vesentlig vanskeligere
å stemme for større grupper velgere. Utvalget
foreslår derfor å lovfeste at kommunestyret, eller
valgstyret etter delegering, skal legge særlig vekt
på hensynet til reiseavstander og transporttilbud
når det deler kommunen inn i stemmekretser.

Utvalget vil også understreke at store stemme-
kretser kan føre til at det blir kø når velgerne skal
stemme. Dette kan skape misnøye blant velgerne,
og enkelte velgere vil da på grunn av lang ventetid
kunne forlate stemmestedet uten å ha fått stemt.
Lang ventetid vil også kunne være særlig proble-
matisk for eldre velgere og velgere med nedsatt
funksjonsevne. Utvalget mener det derfor er vik-
tig at kommunene ved inndelingen av kommunen

20 Valgloven §§ 8-3 og 9-3 setter likevel visse rammer ved å
kreve at det skal benyttes tilgjengelige lokaler. 

21 Jostein Ryssevik mfl., «Et spørsmål om tillit – En evalue-
ring av gjennomføringen av valgene i 2017», Ideas2evi-
dence rapport 2/2018 (ideas2evidence, 2018).
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i stemmekretser også legger vekt på å unngå kø.
Dette trenger ikke innebære at kommunen må
inndeles i flere stemmekretser. Vel så viktig er det
hvor mange stemmeavlukker og valgmedarbei-
dere det er i det enkelte valglokalet.

Utvalget vil peke på at dagens krav om at valg-
lokalet geografisk må ligge i stemmekretsen, kan
medføre at andre, mer egnede lokaler utenfor
stemmekretsen ikke kan benyttes. Bakgrunnen
for dette har vært å sikre at valglokalene ligger
nær der velgerne er manntallsført. Samtidig er det
ikke noen begrensning på hvor store kretsene

kan være. Utvalget mener derfor at kravet om at
valglokalet geografisk skal ligge i stemmekretsen,
ikke i seg selv sikrer tilgjengelighet. Utvalget har
tillit til kommunenes vurderinger og mener det
bør være rom for at kommunene gjør vurderinger
av hvor det er hensiktsmessig å legge et valglo-
kale. Utvalget understreker derfor at utvalgets for-
slag ikke viderefører gjeldende rett om at valglo-
kalet må ligge i stemmekretsen. Valgstyret kan
vedta at stemmingen skal foregå i et valglokale
som ikke ligger i stemmekretsen, dersom det
mener dette lokalet er mer egnet og tilgjengelig.

Figur 17.2 Oversikt over utvalgets forslag til valgorganer og deres oppgaver

Nasjonalt nivå

Fylkesnivå

Kommunenivå

Riksvalgstyret
●  oppnevnes av Stortinget 
●  har oppgaver ved alle valg: 
      ●  er endelig klagemyndighet for alle klager knyttet til valggjennomføringen 
      ●  kan kjenne valg ugyldig og påby omvalg ved alle valg 

Distriktsvalgstyret
●  oppnevnes av fylkestinget 
●  har kun oppgaver ved stortingsvalg: 
     ●  godkjenning av listeforslag 
     ●  trykking av stemmesedler 
     ●  siste opptelling 
     ●  valgoppgjør – kårer kun  distriktsmandatene

Fylkesvalgstyret
●  oppnevnes av fylkestinget 
●  har kun oppgaver ved fylkestingsvalg: 
     ●  godkjenning av listeforslag 
     ●  trykking av stemmesedler 
     ●  siste opptelling 
     ●  valgoppgjør

Valgstyret
●  oppnevnes av kommunestyret 
●  har oppgaver ved alle valg:
     ● ansvarlig for stemming
     ● manntallsføring

     ● har i tillegg disse oppgavene ved 
        kommunestyrevalg: 
         ● godkjenning av listeforslag 
         ● trykking av stemmesedler 
         ● siste opptelling  
         ● valgoppgjør

Stemmestyrer 
●  oppnevnes av valgstyret 
●  skal være ett per valglokale, med ansvar 
     på valgdagen for
     ● mottak av stemmer  
     ● første opptelling av valgtingsstemmer 
        avgitt rett i urne

Sentralt stemmestyre
●  oppnevnes av valgstyret 
●  skal være ett per kommune, 
    med ansvar for 
     ● første opptelling av forhåndsstemmer 
     ● første opptelling av stemmer 
         avgitt i konvolutt 
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Dette betyr for eksempel at kommunen kan dele
kommunen inn i flere mindre stemmekretser som
har valglokale i den samme bygningen, eksempel-
vis på en skole, men at det benyttes separate rom
for hvert valglokale. Dette vil kunne gi over-
siktlige stemmekretser og bidra til en raskere
opptelling og bedre kontroll.

Utvalget har i kapittel 3 redegjort for at for-
skere som har analysert effekten av todagersvalg
i Norge med data fra valgene i 1997 og 2011, ikke
fant noen effekt på valgdeltakelsen på kommunalt
nivå. Forskerne sier likevel at det kan tenkes at en
lavere tilgjengelighet sammenliknet med dagens
nivå kan ha en negativ effekt på valgdeltakelsen i
Norge.22

Utvalget viser til at ved stortingsvalget i 2017
var det todagersvalg i 173 av 426 kommuner. Ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 hadde
154 av 356 kommuner todagersvalg.23 Selv om
andelen kommuner med todagersvalg økte fra
40,6 prosent ved valget i 2017 til 43,3 prosent ved
valget i 2019, var det færre kommuner som hadde
todagersvalg i 2019 enn i 2017.24 Utvalget mener
det fortsatt bør være opp til kommunene om de
kun ønsker å ha valgting på valgdagen mandag,
eller om velgerne også skal kunne stemme på
søndag før valgdagen. Utvalget vil likevel peke på
at det er viktig at valgstyrene vurderer spørsmålet
om todagersvalg nøye, hvor det blant annet blir
lagt vekt på avstand til valglokalene, om mange
pendler, hvor mange valglokaler det er i kommu-
nen, hvor lenge valglokalene er åpne på manda-
gen, mv.

Utvalget er kjent med at enkelte kommuner
ved valget i 2019 endret tiden for når det var mulig
å forhåndsstemme etter at åpningstidene var trykt
på valgkortene og kunngjort i kommunen og på
valg.no. Utvalget ser at det kan være behov for å
endre både tid og sted for hvor velgerne kan
stemme. Utvalget mener derfor det bør presiseres
hvor tett opp til valgdagen dette kan gjøres, og
hvordan endrede steder og tider for stemmingen
skal kunngjøres. Utvalget mener at slike regler

hører hjemme i forskrift, og foreslår derfor å gi
departementet hjemmel til å gi nærmere regler
om disse spørsmålene.

17.6.2 Hvem som ikke kan være 
stemmemottaker, valgfunksjonær eller 
delta i opptellingen

Etter gjeldende rett kan ikke kandidater på en
valgliste til kommunestyrevalget oppnevnes til
stemmemottaker eller valgfunksjonær i valgloka-
lene i vedkommende kommune. Tilsvarende
regler gjelder ved stortingsvalg og fylkestings-
valg. Utvalget støtter at det er behov for slike
begrensninger i hvem som kan være stemmemot-
takere og valgfunksjonærer i valglokalene.

Når det gjelder valgstyret, er det ingen slik
begrensning. Dette har vært begrunnet med at
valgstyrene er tverrpolitisk sammensatt, og med
at møtene er åpne. Det er heller ingen begrens-
ning i hvem som kan bistå valgstyret i opptellin-
gen.

Av hensyn til tilliten til valggjennomføringen
mener utvalget at personer som stiller til valg, hel-
ler ikke bør kunne delta i opptellingen av stemme-
sedler sentralt i kommunen. Utvalget foreslår der-
for at kandidater på en valgliste ved kommunesty-
revalg ikke skal kunne delta i opptellingen av
stemmesedlene ved kommunestyrevalget i ved-
kommende kommune. På tilsvarende måte skal
kandidater ved stortingsvalget eller fylkestings-
valget ikke kunne delta i opptellingen av stemme-
sedler ved henholdsvis stortingsvalget og fylkes-
tingsvalget i noen av kommunene i valgdistriktet.

17.6.3 Tidligstemme

Det er viktig at alle får mulighet til å stemme.
Utvalget viser til at i Norge er det mulig å stemme
fra det åpnes for å tidligstemme 1. juli, og fram til
valgdagen i september.25 Ved valget i 2017 ble det
avgitt 12 582 tidligstemmer, noe som utgjorde
omtrent 0,4 prosent av godkjente stemmer totalt.
Perioden for å stemme innenlands, når tidligstem-
ming inkluderes, er omtrent 70 dager. Til sam-
menlikning er den i Sverige 18 dager og i Dan-
mark 3 uker ved folketingsvalg og 6 uker ved
lokale valg. Likevel har både Danmark og Sverige
høyere valgdeltakelse enn Norge.

Utvalgets flertall (Anundsen, Grimsrud, Hagen,
Holmøyvik, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Røhnebæk,
Stokstad, Storberget, Strømmen, Aarnes og Aatlo)

22 Johannes Bergh og Atle Haugsgjerd, «Hvilken valgordning
får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom
valgordninger og valgdeltakelse», Vedlegg 5 til utrednin-
gen (Institutt for samfunnsforskning, 2018) og Johannes
Bergh og Jo Saglie, «Valgdeltakelsen ved sametingsvalg:
hvor viktig er tilgjengelighet?», i Sametingsvalg: velgere,
partier, medier, red. Eva Josefsen og Jo Saglie (Oslo:
Abstrakt forlag AS, 2011).

23 «154 kommuner har to valgdager» (Valgdirektoratet, 2. sep-
tember 2019), http://www.valg.no/kommunestyre--og-fyl-
kestingsvalget-20192/valgdag-og-gjennomforing/154-kom-
muner-har-to-valgdager/.

24 Endringen i antall kommuner skyldes kommunereformen.
25 Mange av lokalene hvor det er mulig å forhåndsstemme,

holder stengt i helgene. 
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mener at muligheten til å tidligstemme ikke bør
avskaffes på det nåværende tidspunktet ettersom
det vil innskrenke tilgjengeligheten for de vel-
gerne som ikke har mulighet for å stemme under
den ordinære forhåndsstemmeperioden. Disse
medlemmene viser til at tidligstemming kom inn
som ny ordning ved stortingsvalget i 2009. Ord-
ningen ble innført for å sikre at norske innbyg-
gere som befinner seg på steder der de ikke har
mulighet til å forhåndsstemme i (den ordinære)
forhåndsstemmeperioden, også får stemt. Ordnin-
gen sikrer at blant annet fiskere som er ute lenge
til havs, får mulighet til å forhåndsstemme. Fler-
tallet peker likevel på at ordningen ikke er tilstrek-
kelig til at personell som oppholder seg på Troll
forskingsstasjon i Antarktis, kan stemme. De drar
til Antarktis før tidligstemmingen starter. Før en
kommer opp med en bedre løsning som sikrer at
alle har mulighet for å stemme innenfor den ordi-
nære forhåndsstemmeperioden, mener disse
medlemmene at tidligstemmeordningen bør fort-
sette.

Utvalgets mindretall (Christensen, Giertsen,
Hoff, Tørresdal og Aardal) mener at tidligstem-
ming gjør forhåndsstemmeperioden i Norge ufor-
holdsmessig lang, og at ordningen bør fjernes.
Disse medlemmer viser også til at stemmeperio-
den i Norge er svært lang sammenliknet med i
andre nordiske land.

Disse medlemmene peker videre på at for-
håndsstemming i Norge allerede er svært godt til-
rettelagt, og at den gir velgerne gode muligheter
for å stemme i løpet av den ordinære forhånds-
stemmeperioden. Det er dessuten få personer
som benytter seg av tidligstemming. I tillegg fører
tidligstemming til at hele valgkampperioden og
forberedelsene til valget må starte tidligere, både
for politikerne og valgmyndighetene. En risikerer
dessuten at folk blir mindre engasjert i valgkam-
pen dersom de stemmer så tidlig i valgperioden.

Utvalget foreslår videre at det må være to
stemmemottakere til stede også når velgerne tid-
ligstemmer. Dette vil sikre likt regelverk for tid-
ligstemming og ordinær forhåndsstemming. Tidli-
gere har det kun vært krav om to stemmemotta-
kere når stemmen legges rett i urnen. Tanken har
vært at når stemmegivningene ikke godkjennes
direkte, er det ikke nødvendig å være to stemme-
mottakere til stede. Utvalget mener at det også
ved mottak av tidligstemmer bør være to stemme-
mottakere. Det sikrer kontroll og vil framstå mer
tillitvekkende for velgerne.

17.6.4 Når forhåndsstemmeperioden skal 
slutte

I dag kan velgerne stemme fra 1. juli og fram til
valgdagen, med unntak av lørdagen før valgda-
gen.26 Forhåndsstemmelokalene har varierende
åpningstider, og mange av lokalene holder stengt
lørdager og søndager. Utvalget har vurdert om
det også bør være mulig å forhåndsstemme på lør-
dagen før valgdagen, ved at forhåndsstemmeperi-
oden utvides med én dag.

Utvalget legger på bakgrunn av de opplysnin-
gene utvalget har fått fra Posten, til grunn at ved
forhåndsstemming på lørdag vil fristen for når for-
håndsstemmene må være kommet fram for å
kunne godkjennes, om få år måtte forskyves til
torsdag klokken 17.00 for å sikre at stemmene
kommer fram i tide.

Utvalgets flertall (alle bortsett fra Holmås og
Nygreen) mener med noe ulik begrunnelse at det
ikke bør åpnes for å forhåndsstemme på lørdag
før valgdagen. En del av flertallet legger vekt på at
forhåndsstemmene i så fall ikke vil rekke fram
innen dagens frist, det vil si innen tirsdag klokken
17.00, noe som medfører at fristen må forskyves,
på sikt antakelig til torsdag klokken 17.00. Det vil
forsinke valgresultatet og redusere mulighetene
for en god kontroll av valget før Stortinget skal tre
sammen i begynnelsen av oktober. En annen del
av flertallet mener at tilgjengeligheten allerede er
god, og at det er greit at det er en «hviledag» som
skiller forhåndsstemming fra valgtingstemming.
Disse medlemmene understreker at en slik «hvile-
dag» vil gi kommunene tid til å forberede stem-
mingen på valgtinget. Dette innebærer både å ta
ned forhåndsstemmelokaler og forberedelse av
valglokaler som skal brukes på valgtinget, og i
enkelte kommuner, oppdatere kretsvise manntalls-
lister på papir.

Flertallet foreslår videre at forhåndsstemmin-
gen skal avsluttes senest klokken 18.00 den siste
fredagen før valgdagen. Det vil gjøre forsendelsen
av forhåndsstemmer mer forutsigbar og bidra til å
sikre at forhåndsstemmene kommer fram innen
fristen for å kunne godkjenne dem.

Utvalgets mindretall (Holmås og Nygreen)
mener det bør åpnes for å forhåndsstemme på lør-
dag før valgdagen. Det vil øke velgernes mulighet
til å delta i valget. Mindretallet mener at dette hen-
synet er viktigere enn at valgresultatet blir forsin-
ket. Mindretallet foreslår derfor å lovfeste at det

26 Samt søndagen i de kommuner som ikke har todagersvalg.
Ved valget i 2017 var det 173 kommuner som hadde
todagersvalg. 
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skal være mulig å forhåndsstemme også lørdagen
før valgdagen.

17.6.5 Stemme utenfor egen kommune på 
valgdagen

17.6.5.1 Innledning

Utvalget har vurdert om det kan legges til rette
for at velgere som ønsker det, kan få stemme på
valgdagen også i andre kommuner enn der de er
manntallsført. Dette skyldes i hovedsak et ønske
om å unngå at stemmer forkastes fordi velgere
møter opp i feil valglokale.

Det vil ikke være mulig å åpne for at velgere
kan stemme på valgtinget i en annen kommune
enn der de er manntallsført, og samtidig beholde
dagens bestemmelser om lokal telling og godkjen-
ning av stemmegivningene med dagens frister for
godkjenning. Det ville ha medført at mange stem-
mer ble forkastet. Dersom det skal åpnes for å
stemme i alle kommuner også på valgdagen, må
det derfor gjøres flere endringer i regelverket.
Videre vil det kreve at alle kommuner har tilgang
til et elektronisk manntall på valgtinget for raskt å
kunne fastslå hvor velgeren har stemmerett, og
for å kunne skrive ut et valgkort med informasjon
om hvor stemmen skal sendes.

17.6.5.2 Flytte frist for godkjenning

Utvalget har konkludert med at det bør inngås en
egen distribusjonsavtale for å sikre at forhånds-
stemmene kommer fram i tide til å kunne god-
kjennes. Dersom det åpnes for å stemme utenfor
egen kommune på valgdagen, vil det med en slik
avtale være nødvendig å endre fristen for når en
forhåndsstemme må være kommet fram, til fredag
klokken 17.00.

For lokalvalg vil det ikke innebære store pro-
blemer at valgoppgjøret blir ferdig noen dager
senere enn i dag. For stortingsvalg er det imidler-
tid allerede svært kort tid mellom når valgoppgjø-
ret foreligger, og tidspunktet for når Stortinget
skal tre sammen. For å ha tilstrekkelig tid til en
forsvarlig kontroll og klagebehandling bør da
også valgdagen være så tidlig som mulig i septem-
ber.27

17.6.5.3 Endre regler for prøving og godkjenning

Utvalget har vurdert om problemstillingen kan
løses ved at valgtingsstemmer fra personer mann-
tallsført i en annen kommune ikke telles med i den
kommunale opptellingen, men sendes direkte til

distriktsvalgstyret ved stortingsvalg og fylkes-
valgstyret ved fylkestingsvalg. På den måten vil
disse stemmene kun telles på valgdistriktsnivå.

Det bør være mulig å få sendt slike stemmer til
hvert av distriktsvalgstyrene eller fylkesvalgsty-
rene innen fredag etter valgdagen. Hvis øvrige
stemmer telles på samme måte som i dag, med
frist for godkjenning tirsdag etter valgdagen klok-
ken 17.00, vil kommunene være ferdige med opp-
tellingen tirsdag ettermiddag/kveld. Materiellet
skal så sendes til distriktsvalgstyret eller fylkes-
valgstyret, som deretter gjennomfører telling ons-
dag, torsdag eller fredag – litt avhengig av trans-
portavstander. Stemmer fra valgdagen som sen-
des direkte til distriktsvalgstyret eller fylkesvalgs-
tyret, vil da kunne komme fram i tide til en opptel-
ling i valgdistriktet på fredag.

Det vil være krevende for distriktsvalgstyrene
og fylkesvalgstyrene å godkjenne og sortere
stemmegivningene på hver kommune, særlig i
valgdistrikter med mange kommuner. Det vil stille
store krav til organisering og nøyaktighet for at
ikke ulike valgoppgjør skal bli blandet sammen.
En annen utfordring gjelder hemmelig valg. Der-
som det kun kommer én slik stemme til et kom-
muneoppgjør, vil det ikke være mulig å holde
denne stemmen hemmelig. Hemmelighold for de
sene forhåndsstemmene løses i dag ved at kom-
munene holder igjen et lite antall forhåndsstem-
mer, som ikke telles før de er blandet med eventu-
elle forhåndsstemmer som kommer inn tirsdagen.
En tilsvarende løsning er vanskelig å organisere i
distriktsvalgstyrene og fylkesvalgstyrene siden de
ikke får andre forhåndsstemmer.

Hvor arbeidskrevende dette vil være, vil
avhenge av hvor mange som benytter seg av
muligheten til å stemme på valgdagen i en annen
kommune. Selv om det ikke er mange som møter
opp for å gjøre det i dag, må det antas at dette vil
endre seg dersom også slike stemmer godkjen-
nes.

En slik løsning vil innebære endringer i det
administrative systemet kommunene bruker, da
distriktsvalgstyrene og fylkesvalgstyrene både må
få adgang til avkryssingsmanntallet og mulighet

27 Tidspunkt for valg reguleres i valgloven § 9-1, hvor det fast-
settes at valgdagen skal være i september måned. Tradisjo-
nelt har valgdagen blitt fastsatt til den andre mandagen i
september, i perioden 1989–2017 har valgdagen vært et
sted mellom 9. og 15. september. Det har vært ansett som
lite ønskelig at valgdagen kommer for tett opp til skolefe-
rien. Både kommunene og partiene vil da få knapp tid på
seg til forberedelsene av valget. På den andre siden må det
tas hensyn til at fylkesvalgstyrene og riksvalgstyret skal ha
tid til å foreta valgoppgjør og behandle klagene, slik at
dette er klart før det nyvalgte Stortinget trer sammen. 
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til å «åpne» valgoppgjøret for å legge inn stemmer.
Det vil også innebære at noe myndighet som i dag
ligger hos valgstyret, overføres til distriktsvalgsty-
ret og fylkesvalgstyret. Dersom det viser seg at et
stort antall velgere stemmer på valgdagen, må det
også vurderes om det er tilstrekkelig at disse
stemmene kun telles én gang.

En ordning hvor stemmer avgitt utenfor egen
kommune på valgdagen sendes til distriktsvalg-
styret eller fylkesvalgstyrene for opptelling, vil
kunne brukes ved stortingsvalg og fylkestings-
valg, mens det ved kommunestyrevalg blir mer
komplisert. Fylkesvalgstyrene har ingen rolle ved
kommunestyrevalg, og ettersom kommunestyre-
valg og fylkestingsvalg gjennomføres samtidig,
bør det være like regler, det vil si at stemmene
sendes til kommunene. Ved lokalvalg har en imid-
lertid mer tid til rådighet, og forsinkelse av valg-
oppgjøret vil ikke være så problematisk.

At det er ulike regler for når forhåndsstemmer
må være kommet inn til valgstyret ved lokalvalg
og stortingsvalg, vil komplisere regelverket og
øke risikoen for at valgmedarbeidere misforstår
og gjør feil. Det vil derfor være svært viktig med
god veiledning og opplæring til både kommuner
og fylkeskommuner.

17.6.5.4 La stemmer avgitt utenfor egen 
kommune på valgdagen kun telle 
i utjevningsmandatoppgjøret

Utvalget har vurdert om stemmer som er avgitt på
valgdagen i en annen kommune enn der velgeren
er manntallsført, kan telles opp sentralt for hele
landet og bare telle med i utjevningsmandatopp-
gjøret. En slik løsning vil kun være aktuell ved
stortingsvalg.

Fordelen med denne løsningen er at den sik-
rer at også slike stemmer teller med i en viss grad.
Ved å sende alle disse stemmene til en sentral
opptelling, eksempelvis hos Valgdirektoratet, vil
stemmene komme fram i god tid før utjevnings-
mandatene skal kåres. Også i denne løsningen
overføres det myndighet fra valgstyrene, og stem-
mene vil kun telles én gang.

En avgjørende innvending mot dette er at vel-
geren da fratas muligheten til å påvirke de direkte-
valgte mandatene. Dette strider mot prinsippet
om én velger, én stemme. Det vil også kunne opp-
stå feilsendinger, ved at også disse stemmene blir
sendt til valgstyret i kommunene. Ordningen vil
være krevende å forklare velgerne. Selv om løs-
ningen er ment som en sikkerhetsventil for å
unngå å forkaste stemmer, vil en regelendring

kunne føre til at flere og flere benytter seg av løs-
ningen.

Ettersom denne løsningen også bare vil gjelde
for stortingsvalg, vil det føre til at regelverket blir
mer komplisert.

17.6.5.5 Sende stemmesedler elektronisk fra et 
valglokale til et annet

Utvalget har også vurdert om ulike tekniske løs-
ninger kan bidra til å gjøre det mulig å stemme på
valgdagen utenfor egen kommune. Som diskutert
i kapittel 4 innebærer elektronisk stemming i valg-
lokalet flere sikkerhetsutfordringer, men vil ikke
på samme måte som internettstemming (fra ukon-
trollerte omgivelser) utfordre prinsippet om hem-
melig valg.

Utvalget mener at det er interessant å se nær-
mere på muligheten for at velgeren stemmer på
papir, men at stemmeseddelen deretter skannes
og sendes elektronisk til rette kommune. Det vil
da være mulig å la velgere stemme utenfor egen
kommune på valgdagen, uten å risikere at stem-
mer kommer for sent fram. Samtidig vil det være
en papirstemmeseddel som kan sjekkes og kon-
trolltelles dersom det blir tvil om valgresultatet.

For å sikre hemmelighold bør den skannede
stemmeseddelen sendes uten informasjon om vel-
geren som har avlagt den. Dersom kommunene
har elektronisk manntall på valgdagen, vil det
være mulig å godkjenne stemmegivningen og
sette kryss i manntallet der stemmen mottas. En
slik måte å sende stemmesedler på vil dermed,
slik utvalget ser det, forutsette at reglene for
hvem som godkjenner stemmegivninger, endres,
og at det blir krav om at alle kommuner har elek-
tronisk manntall på valgdagen. Utvalget ser at en
slik løsning må utredes grundig, både teknisk,
sikkerhetsmessig og juridisk, og vil derfor ikke
foreslå en lovendring på dette punktet nå. Utval-
get vil også understreke at dersom en sikker tek-
nisk løsning for sending av skannede stemmesed-
ler blir en realitet, vil det på sikt også kunne være
en løsning på utfordringen med forsendelse av for-
håndsstemmer.

17.6.5.6 Utvalgets vurdering

Utvalget mener det er et mål at velgerne bør
kunne stemme på valgtinget også i kommuner der
de ikke er manntallsført. Utvalget understreker at
det er en demokratisk rettighet å kunne bruke
stemmeretten på valgdagen, og at valget bør tilret-
telegges slik at flest mulig går for å stemme.
Videre er det viktig at flest mulig velgere som gjør
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en innsats for å stemme, får stemmen sin telt med
i valgoppgjøret. Befolkningen er mobil, og mange
oppholder seg i andre kommuner enn der de har
fast bopel. Utvikling av bedre infrastruktur og tek-
nologi burde kunne muliggjøre praktiske løsnin-
ger for at alle skal kunne stemme i den kommu-
nen der de oppholder seg på valgdagen. Å åpne
for at alle velgere kan stemme på valgdagen uav-
hengig av hvor i landet de befinner seg, vil dessu-
ten gi velgerne en reell mulighet til å følge valg-
kampen i hele valgperioden før de bestemmer seg
for hva de skal stemme. Slik dagens ordning er
lagt opp, mister valgkampen betydning etter hvert
som valgdagen nærmer seg, ettersom flere og
flere velgere da allerede har stemt.

Utvalget vil likevel ikke foreslå å åpne for at
velgere på valgtinget kan stemme i en annen kom-
mune enn der de er manntallsført. Utvalgets fler-
tall (Anundsen, Christensen, Giertsen, Grimsrud,
Hagen, Hoff, Holmøyvik, Røhnebæk, Stokstad, Stor-
berget, Strømmen, Aardal og Aatlo) viser til at de
skisserte løsningene har betydelige ulemper og
usikkerhet knyttet til seg. Det er dessuten grunn
til å frykte at antallet stemmer avgitt utenfor vel-
gernes hjemkommune på valgdagen vil kunne bli
betydelig om det åpnes for dette. Antallet kan bli
så stort at det ikke vil kunne foreligge et foreløpig,
troverdig valgresultat i løpet av valgnatten. Det er
ikke ønskelig at det kan gå flere dager før et tro-
verdig resultat foreligger. Utvalget peker også på
at forhåndsstemmeperioden er svært lang alle-
rede, og på at muligheten for å stemme er godt til-
rettelagt for alle.

Utvalgets mindretall (Holmås, Høgestøl,
Nygreen, Tørresdal og Aarnes) peker på at det ved
sist stortingsvalg var 4 089 stemmer som ble for-
kastet fordi de ikke var manntallsført i kommu-
nen. I tillegg kommer de som lot være å stemme
fordi de oppholdt seg i en annen kommune enn
kommunen de var manntallsført, på valgdagen.
Disse medlemmene mener at Valgdirektoratet bør
utrede videre hvordan utvalgets mål om at alle
skal kunne stemme på valgtinget, også i kommu-
ner der de ikke er manntallsført, kan oppnås.

17.6.6 Brevstemme

Velgere som oppholder seg utenriks og ikke har
mulighet til å oppsøke en stemmemottaker, kan
stemme med brevpost. Disse velgerne kan få til-
sendt valgmateriell fra utenriksstasjonene. I for-
kant av hvert valg er det tilgjengelig en veileder
for hvordan velgerne kan brevstemme på valg.no.

Brevstemmingen bryter med sentrale prinsip-
per for valggjennomføring som hemmelighold,

autentisering og å sikre at hver velger kan
stemme uten utilbørlig påvirkning fra andre.
Utvalget har derfor vurdert om ordningen bør
avskaffes.

Utvalget mener at ordningen med brevstem-
ming bør videreføres. Å fjerne ordningen vil gjøre
det svært vanskelig for enkelte utenlandsboende å
delta i valget. Utvalget understreker likevel at det
ikke anser brevstemming som en optimal løsning
ettersom det bryter med grunnleggende prinsip-
per ved valgordningen.

17.6.7 Forhåndsstemme ved universiteter, 
høyskoler og forsvarsanlegg

Utvalget har vurdert om loven bør endres for å
gjøre det enklere for spesielt studenter og verne-
pliktige å forhåndsstemme. Dette er velgergrup-
per som ikke nødvendigvis vil oppholde seg der
de er folkeregistrert, og som i så tilfelle ikke vil ha
anledning til å stemme på valgtinget med dagens
regelverk.28

Spørsmålet har blitt reist av departementet og
diskutert i Stortinget ved flere anledninger,29 men
utfallet har vært at hverken Stortinget eller depar-
tementet har ønsket å pålegge kommunene å
legge stemmelokaler til universiteter eller høysko-
ler. Isteden har kommunene blitt oppfordret til å
tilrettelegge for valg på en god måte for alle vel-
gere og til å vurdere å legge forhåndsstemmeloka-
ler til studiesteder i kommunen.

Utvalget støtter at det er viktig at kommune-
styrene legger til rette for både forhåndsstem-
ming og stemming på valgtinget på en slik måte at
flest mulig velgere gis gode muligheter til å
stemme. Dette innebærer at kommunestyret bør
vurdere forhåndsstemming på høyskoler og uni-
versiteter og ved forsvarsanlegg for å sikre at stu-

28 Ifølge folkeregisterforskriften (FOR-2017-07-14-1201) § 5-1-
4 kan studenter velge om de skal registreres på a) nytt
bosted ved studiestedet, b) opprettholde registreringen på
samme bosted som før utdanningen ble påbegynt (tidligere
bosted), dersom de fortsatt har tilknytning til dette, c)
registreres i foreldrehjem, d) registreres i det felles hjem
med ektefelle eller barn eller e) registreres i en bolig som
erstatter tidligere bosted, så fremt disse boliger ligger i
samme kommune. Som tilknytning til tidligere bosted reg-
nes blant annet foreldrehjem, eiendomsrett til bolig, leie-
rett til bolig og framleie av bolig. 
Ifølge samme forskrift § 5-1-5 vil vernepliktige under første-
gangstjeneste regnes som bosatt der de hadde sitt bosted
da tjenesten ble påbegynt, med mindre bostedsforholdene
der forandrer seg slik at det vil være naturlig å regne dem
som bosatt et annet sted. Dersom de ikke lenger har til-
knytning til et annet bosted, regnes de som bosatt på opp-
holdsstedet. 

29 Se f.eks. Innst. S nr. 34 (2004–2005) og Prop. 64 L (2010–
2011).
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denter og personer i militærtjeneste har gode
muligheter for å stemme selv når de befinner seg
på steder der de ikke er manntallsført.

Utvalget vil likevel ikke lovfeste noe krav om
at valgstyrene må legge forhåndsstemmelokaler
til universiteter/høyskoler eller militære anlegg.
Kommunestyrenes egne vurderinger av lokale
forhold må ligge til grunn for plasseringen av
valglokaler og for hvor det skal være mulig å for-
håndsstemme i kommunen. Utvalget viser til at
det allerede er mange kommuner med høyskole
og/eller universitet som tilbyr forhåndsstemming
på disse studiestedene.30 Utvalget vil oppfordre
kommunene til å fortsette samarbeidet med uni-
versiteter og høyskoler om gjennomføring av valg
på slike studiesteder.

17.7 Utvalgets vurdering – 
forkastelsesgrunner

17.7.1 Velgere som ikke står innført 
i manntallet

Utvalget viser til at vilkåret om at velgeren må
være innført i manntallet i kommunen, var
hovedårsaken til at stemmegivninger ble forkastet
ved stortingsvalget i 2017. 4 391 stemmegivninger
ble forkastet av denne grunnen, hvorav 4 089 var
stemmegivninger fra valgtinget.31 Grunnen til at
disse stemmegivningene ble forkastet, kan ha
vært at velgeren ikke hadde stemmerett ved stor-
tingsvalg. En annen grunn kan ha vært at perso-
nene ikke var kjent med at stemmene ville bli for-
kastet hvis de på valgtinget stemte i en annen
kommune enn der de var manntallsført. Utvalget
peker på at slike forkastelser er korrekte og en
konsekvens av regelverket. Mer nyanserte forkas-
telsesgrunner vil kunne gi mer informasjon og
også skille mellom forkastelse fordi personen er
manntallsført i en annen kommune, og forkastelse
fordi personen ikke har stemmerett ved stortings-
valg. Det vil kunne legge til rette for mer målret-
tede tiltak.

Utvalget mener at det er viktig at departemen-
tet i informasjonsarbeidet sørger for at alle har
god informasjon om hvor de kan stemme. Regelen
om at velgeren på valgtinget må stemme i den
kommunen han eller hun er manntallsført, bør

være sentral i denne informasjonen. Utvalget viser
til en undersøkelse Oslo kommune gjorde etter
valget i 2019, som viser at 55 prosent av velgerne
vet at de kun kan stemme i egen kommune på
valgtinget.32 Utvalget mener dette er en altfor lav
andel.

Utvalget mener videre at det må være lett for
velgerne å finne ut hvor de er manntallsført. Dette
er opplysninger som framkommer på valgkortet,
som i dag sendes til hver enkelt velger. Det er
imidlertid ikke alle som får valgkortet sitt, og det
bør vurderes andre løsninger der velgerne enkelt
kan søke opp hvor de er manntallsført. Det er i
dag krav om at manntallet skal legges ut for
offentlig gjennomsyn, men det er lite tilgjengelig –
særlig for velgere som ikke oppholder seg i kom-
munen de er manntallsført. Utvalget er kjent med
at dette berører regler for folkeregistrering og
problemstillinger knyttet til personvern, og ber
departementet avklare hvordan dette kan gjøres.

Det er også svært viktig at velgerne får god
informasjon når de kommer for å stemme. Valg-
funksjonæren bør informere om hva som kan
være grunnene til at vedkommende ikke står i
manntallet, inkludert at velgeren kan være mann-
tallsført i en annen kommune. Utvalget mener
dette bør presiseres i opplæringen til kommu-
nene.

Utvalget har vurdert om velgeren bør få
beskjed om utfallet av prøvingen av stemmegiv-
ninger der stemmeseddelen legges i konvolutt.
Utvalget mener det vil kunne gi velgeren nyttig
informasjon om hvilke rettigheter han eller hun
har. Samtidig ser utvalget at informasjon til den
enkelte velgeren om hvorvidt stemmegivningen
blir godkjent, vil medføre merarbeid i en allerede
arbeidsintensiv periode. I tillegg vil informasjonen
i de aller fleste tilfeller komme for sent til at velge-
ren skal kunne klage. Utvalget har også lagt vekt
på at manntallet ved norske valg generelt har
svært god kvalitet, og på at velgerne har mulighet
i forkant av valget til å undersøke om han eller
hun er innført i manntallet. Utvalget har derfor falt
ned på å ikke stille et slikt krav, men heller be om
at det lages gode rutiner for stemmemottakerne
om hva de skal si til velgere i en slik situasjon.

17.7.2 Stemme utenfor 
forhåndsstemmeperioden

Fullmaktskomiteen uttalte følgende i Innst. 1 S
(2017–2018): «K o m i t e e n  mener det bør vur-

30 Ifølge Valgdirektoratets evaluering av stortingsvalget i
2019 var det nesten 10 prosent av kommunene som oppga
at de tilbydde forhåndsstemming ved studiesteder. Valg-
gjennomføringsundersøkelsen 2019, OE-rapport 2019_45
(Oslo: Oslo Economics, 2019), s. 16.

31 Innst. 1 S (2017–2018) Innstilling til Stortinget fra fullmakt-
skomiteen.

32 «Valgstyrets evalueringsrapport 2019: Kommunestyrevalg
og valg til bydelsutvalg 2019» (Oslo: Oslo kommune, 2019).
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deres om ikke alle utenriks stemmegivninger som
kommer inn til valgstyret i vedkommende kom-
mune innen fristen kl. 17 dagen etter valgdagen,
bør kunne godkjennes […].»

Utvalget legger til grunn at det innenlands kun
tas imot forhåndsstemmer i den perioden det er
lov å forhåndsstemme. I utlandet kan situasjonen
være noe annerledes, kanskje særlig ved brev-
stemming og ved stemming hos oppnevnt stem-
memottaker. For at en forhåndsstemmegivning
avgitt i stemmeseddelkonvolutt skal kunne god-
kjennes, må stemmen være avgitt til rett tid. For-
håndsstemmingen i utlandet skal avsluttes nest
siste fredag før valgdagen, jf. valgloven § 8-1 andre
ledd. Denne fristen er satt for å sikre at stemmene
kommer fram til valgstyret i tide.

Utvalget antar at stemmer avgitt i utlandet
etter utløpet av forhåndsstemmeperioden utgjør
et svært lite problem. Etter det utvalget har tatt
rede på, bygger også uttalelsen til fullmaktskomi-
teen på en feilregistrering av forkastelsesgrun-
ner.33 Det er imidlertid vanskelig å se hvordan det
å fjerne dette kravet kan misbrukes. Hensynet til
velgerne og at deres stemme skal telle med, bør
derfor være avgjørende, og utvalget går på bak-
grunn av dette inn for å fjerne denne forkastelses-
grunnen. Det kan heller ikke utelukkes at enkelte
utenlandsboende vil brevstemme før forhånds-
stemmeperioden starter 1. juli i valgåret. Utval-
gets forslag innebærer at en stemme avgitt uten-
for det tidsrom loven setter, ikke skal forkastes på
dette grunnlaget. Da hensynet til velgerne og at
deres stemme skal telle, vil gjelde tilsvarende for
stemming innenriks, presiserer utvalget at det
heller ikke for forhåndsstemmer avgitt innenriks
skal være en forkastelsesgrunn at stemmen ikke
er avgitt til rett tid. Utvalget viser til at dagens
regelverk allerede forutsetter at stemmer avgitt
før eller etter forhåndsstemmeperioden må opp-
bevares og deretter vurderes av valgstyret. For-
skjellen med utvalgets forslag er at stemmer avgitt
utenfor forhåndsstemmeperioden ikke lenger skal
forkastes av den grunn.

17.7.3 Omslagskonvolutten har vært forsøkt 
åpnet

Vilkåret om at omslagskonvolutten ikke har vært
åpnet eller vært forsøkt åpnet for å kunne god-
kjenne en forhåndsstemmegivning, kom inn i
valgloven i 2002.34 Intensjonen var en innholds-
messig videreføring av valgloven av 1985 § 47 som
fastsatte at forhåndsstemmegivningen skulle for-
kastes dersom omslagskonvolutten ikke var kle-
bet igjen, eller dersom noe tydet på at omslags-
konvolutten hadde vært åpnet.

Utvalget mener at vilkåret om at omslagskon-
volutten ikke har vært forsøkt åpnet, er for strengt
i lys av hensynet til at færrest mulig forhold bør
føre til forkastelse. Så lenge omslagskonvolutten
ikke er åpnet, vil det ikke være mulig å endre inn-
holdet i konvolutten. Dersom det derimot er sann-
synlig at omslagskonvolutten har vært åpnet, vil
en ikke kunne vite om stemmeseddelen er tuklet
med, og utvalget mener stemmegivningen i slike
tilfeller bør forkastes. Utvalget foreslår å endre
ordlyden i bestemmelsen. Dersom det er grunn til
å tro at en omslagskonvolutt er blitt åpnet, skal
stemmen forkastes. Utvalget antar at dette også er
slik bestemmelsen er blitt praktisert.

17.7.4 Stemmeseddelen mangler stempel

Utvalget viser til at kravet om offentlig stempel på
stemmesedler ble innført i 2002 og erstattet bruk
av stemmeseddelkonvolutt. Offentlig stempel
viser at stemmeseddelen er gyldig, og sikrer at
velgeren ikke, hverken bevisst eller ubevisst, får
godkjent flere stemmesedler.35

Manglende offentlig stempel på stemmesed-
delen var den vanligste forkastelsesgrunnen ved
stortingsvalget i 2017. 4 520 stemmesedler ble for-
kastet av denne grunnen. Årsaken til at en stem-
meseddel mangler stempel, kan være at velgeren
legger flere stemmesedler inne i hverandre, enten
som følge av at de bruker en stemmeseddel som
omslag, eller for å forsøke å avgi flere stemmesed-
ler. Det er dermed usikkert hvorvidt det høye
antallet har bakgrunn i bevisst juks eller misfor-
ståelser. Stemmeseddelen kan også mangle stem-
pel fordi valgfunksjonæren glemmer å stemple
stemmeseddelen. Manglende stempel vil medføre
et avvik mellom antall kryss i manntallet og antall
stemplede stemmesedler.

Utvalget har diskutert hvordan antallet forkas-
tede stemmesedler på grunn av manglende offent-

33 Oslo kommune rapporterte etter stortingsvalget i 2017 om
0 forkastelser på grunn av kravet om at en forhånds-
stemme avgitt i stemmeseddelkonvolutt må være avgitt til
rett tid. Derimot rapporterte Arendal kommune om 30 for-
kastelser av samme grunn. I møteboken framkommer
imidlertid at kun 5 av forkastelsene var forhåndsstemmer
avgitt utenriks. Utvalget antar at det må det ha skjedd en
feil ved registreringen av forkastelsesgrunnene, da det i
praksis kun er ved utenriks stemming det er mulig å avgi
en stemme utenfor tidsperioden.

34 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 271.
35 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 207.



NOU 2020: 6 263
Frie og hemmelige valg Kapittel 17

lig stempel kan reduseres. Et tiltak vil kunne være
å sørge for bedre informasjon til velgerne om
regelverket. Det er mulig å kjøre informasjons-
kampanjer for å hindre at velgeren bruker flere
stemmesedler. Et annet tiltak kan være å trykke
en tekst på stemmeseddelen om at stemmesedde-
len ikke må brukes som omslag, da kun den stem-
plede stemmeseddelen blir godkjent. Et tredje til-
tak kan være at valgfunksjonæren opplyser vel-
gerne om at de ikke må legge en annen stemme-
seddel rundt stemmeseddelen de ønsker å bruke,
da det kun er stemmeseddelen med stempel som
blir godkjent. Dette bør kunne gjøres kort og
enkelt. Slike tiltak kan være godt egnet til å hindre
både misforståelser og forsøk på juks. Disse tilta-
kene vil alle kunne virke avdempende på proble-
met, og krever ikke lovendring.

Utvalget peker også på at det er en del varia-
sjon mellom valgdistriktene på hvor mange slike
forkastelser det er. I Oslo utgjorde i 2017 antall
stemmesedler som ble forkastet fordi de manglet
stempel, 0,07 prosent av antall godkjente stemme-
sedler. I Hordaland var det tilsvarende tallet 0,25
prosent og i Sør-Trøndelag 0,23 prosent. Dette
indikerer etter utvalgets vurdering at det er mye å
hente på å innskjerpe rutinene hos valgmedarbei-
derne.

En annen måte å tilnærme seg problemet på
vil være å gjeninnføre bruk av stemmeseddelkon-
volutten. Å fjerne stemmeseddelkonvolutten var
imidlertid en viktig forenkling. På den måten unn-
gikk en 1) løse stemmesedler i urnen som måtte
forkastes, 2) at flere stemmesedler ble godkjent
fra den samme velgeren fordi det ikke ble oppda-
get at det lå flere stemmesedler i konvolutten, og
3) å måtte foreta konvoluttoppgjør som tok mye
tid og medførte mange feilregistreringer. I tillegg
går valgoppgjøret raskere, og en sparer både
papir og penger.36 Utvalget mener at ulempene
med å gjeninnføre stemmeseddelkonvolutten
framstår som større enn fordelene, og vil ikke gå
inn for dette.

Etter en helhetlig vurdering har utvalget kom-
met til at problemstillingen med at stemmesedler
blir forkastet fordi de ikke er stemplet, bør løses
gjennom informasjon og veiledning, ikke lov-
endring. Utvalget vil også understreke at det ikke
nødvendigvis er et problem at stemmesedler for-
kastes på grunn av manglende stempel, da dette
er et effektivt vis å forhindre at en velger får avgitt
mer enn én stemme.

Utvalget vil for øvrig peke på at siden stemme-
sedler som avgis utenlands, ikke stemples når vel-
geren stemmer, må stemmesedlene stemples på
et senere tidspunkt for at de skal kunne godkjen-
nes. Gjeldende rett synes ikke å fastsette at stem-
mesedler som er avgitt utenlands, men som bare
telles opp manuelt, skal stemples i ettertid av
valgstyret. Utvalget mener at dette bør presiseres
i valgforskriften.

17.8 Utvalgets vurdering – opptelling 
og prøving

17.8.1 Antall opptellinger

En korrekt og tillitvekkende opptelling er sentralt
for valgets integritet. En viktig fordel med å ha
papirstemmer er at det er mulig å telle på nytt der-
som det er tvil om resultatet. Reglene for opptel-
ling bør være hensiktsmessige og bør legge til
rette for en så effektiv opptelling som mulig uten
at det går på bekostning av kvaliteten og tilliten til
opptellingen.

I dag krever valgloven at kommunene teller
stemmene to ganger ved stortingsvalg og fylkes-
tingsvalg. I tillegg utfører også fylkeskommunen
en kontrolltelling. Stemmesedlene blir dermed
totalt telt tre ganger. Ved kommunestyrevalg blir
stemmesedlene kun telt to ganger av kommunene
selv. Til sammenlikning blir stemmesedlene ved
valg til Riksdagen i Sverige kun telt to ganger – én
gang av kommunene og én gang av länsstyrelsen.
På samme måte telles stemmene ved folketings-
valget i Danmark først på de enkelte stemmeste-
dene, før valgbestyrelsen foretar den endelige
opptellingen.

Utvalget stiller spørsmål ved om det er nød-
vendig at kommunen gjennomfører to opptellin-
ger ved stortingsvalg og fylkestingsvalg. Dette
har også vært vurdert tidligere. I Ot.prp. nr. 45
(2001–2002) reises spørsmålet om en andre opp-
telling unødig forsinker forsendelse av materiell
til fylkesvalgstyret. Departementet mente imidler-
tid at kravet til et riktig opptellingsresultat måtte
gå foran hensynet til raskest mulig videresending
av materiell. Departementet viste til at det ifølge
fylkesvalgstyrenes møtebøker var avdekket store
feil i opptellingen. Derfor mente departementet at
det var nødvendig med to opptellinger på kommu-
nenivå.

Utvalget understreker at tellingen som gjøres
på kommunalt nivå, er viktig, og at den bør være
så nøyaktig som mulig.

Utvalget viser til at maskinell opptelling av
stemmesedlene er mye mer vanlig nå enn for 15–

36 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) og NOU 2001: 3 Velgere, valg-
ordning, valgte.
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20 år siden. I dag teller om lag halvparten av alle
kommuner maskinelt, og ettersom dette er de
store kommunene, betyr det at et stort flertall av
stemmesedlene blir telt maskinelt i kommunene. I
tillegg benytter alle fylkeskommunene seg av
maskinell opptelling. Når både den endelige tellin-
gen i kommunene og kontrolltellingen i fylkes-
kommunene gjøres maskinelt med samme type
utstyr og programvare, stiller utvalget spørsmål
ved om det er en reell kvalitetsheving.

Utvalget har på denne bakgrunn kommet til at
det er tilstrekkelig at kommunene teller stem-
mene ved stortingsvalg og fylkestingsvalg én
gang. Dette medfører at kravet til antall tellinger
blir likt ved alle typer valg.

17.8.2 Ansvar for opptellingen

Utvalget peker på at det er viktig at regelverket for
opptelling utformes slik at det sikrer at opptellin-
gen blir riktig. Det er særlig to forhold som er vik-
tig for å sikre at opptellingen blir riktig – for det
første at alle stemmesedlene, både fra forhånds-
stemmingen og fra valgtinget, telles opp to gan-
ger, og for det andre at den siste opptellingen
innebærer en reell kontroll med den første opptel-
lingen. Dette innebærer etter utvalgets vurdering
at det ikke bør være det samme organet som har
ansvaret for begge opptellingene. I tillegg bør
regelverket være mest mulig likt ved alle tre val-
gene, da det gjør det enklere å formidle regelver-
ket og innarbeide rutinene, noe som vil redusere
risikoen for feil.

Utvalget mener det er naturlig at organet som
har ansvaret for valgoppgjøret, også har ansvaret
for den siste opptellingen. Ved stortingsvalg vil
det være distriktsvalgstyret som godkjenner valg-
oppgjøret, og som derfor også bør ha ansvaret for
den siste tellingen. Ved fylkestingsvalg er det fyl-
kesvalgstyret som godkjenner valgoppgjøret, og
som bør ha ansvaret for den siste opptellingen,
som i dag. Ved kommunestyrevalg er det valgsty-
ret som godkjenner valgoppgjøret, og valgstyret
bør derfor også ha ansvaret for den siste opptellin-
gen, slik det også har i dag.

17.8.2.1 Opptelling av forhåndsstemmesedler

Opptellingen av stemmesedlene fra forhåndsstem-
mingen skjer sentralt i kommunen. Det er i dag
valgstyret som har ansvaret for både foreløpig og
endelig opptelling av forhåndsstemmene. Ved
kommunestyrevalg foreslår utvalget at valgstyret
skal ha ansvaret for den siste opptellingen. For å
sikre en reell kontroll med opptellingen kan ikke

valgstyret ha ansvaret for den første opptellingen
også. Det må da være et annet organ som har
ansvaret for den første opptellingen.

Etter utvalgets vurdering er det ikke noe
eksisterende valgorgan i kommunen dette ansva-
ret kan legges til. Utvalget foreslår at det for å
bøte på dette også velges et sentralt stemmestyre
i kommunene. Dette skal da ha ansvaret for å
gjennomføre den første opptellingen av forhånds-
stemmene ved kommunestyrevalg. I og med at
fylkestingsvalget foregår samtidig med kommune-
styrevalget, er det naturlig at det sentrale stemme-
styret også får ansvaret for den første opptellingen
av forhåndsstemmesedler ved fylkestingsvalget.
Utvalget legger videre vekt på at reglene bør være
mest mulig like ved alle valg. Utvalget foreslår
derfor at det sentrale stemmestyret også ved stor-
tingsvalg skal ha ansvaret for den første opptellin-
gen av forhåndsstemmesedler, selv om denne
oppgaven ved stortingsvalg ut fra et rent kontroll-
hensyn kunne ha vært lagt til valgstyret i stedet.

17.8.2.2 Opptelling av valgtingsstemmesedler

Ved kommunestyrevalg skjer som nevnt over
både den første og den siste opptellingen av stem-
mesedler i kommunen. Valgstyret har ansvaret for
den siste opptellingen. Av kontrollhensyn må der-
for et annet organ ha ansvaret for den første opp-
tellingen. Stemmesedlene avgis på valgtinget i et
valglokale. I hvert valglokale er det et folkevalgt
organ, stemmestyret, som har ansvaret for gjen-
nomføringen av valget i valglokalet. Etter utval-
gets vurdering bør derfor stemmestyrene få
ansvaret for den første opptellingen av stemme-
sedlene ved kommunestyrevalg. Utvalget mener
likevel det bør være åpning for at valgstyret
bestemmer at opptellingen skal skje sentralt i
kommunen. Den første opptellingen skal i så fall
det sentrale stemmestyret ha ansvaret for.

Stemmer som legges til side for særskilt
prøving, må prøves og telles sentralt i kommunen.
Dette omfatter stemmer fra personer som ikke
står i manntallet, og stemmer fra personer som
allerede er krysset av i manntallet. I kommuner
med papirmanntall vil dette også omfatte frem-
mede stemmer (stemmer som er avgitt utenfor
egen krets). Utvalget foreslår at det sentrale stem-
mestyret også får ansvaret for den første opptellin-
gen av slike stemmer.

I og med at fylkestingsvalget skjer samtidig
med kommunestyrevalget, er det naturlig at stem-
mestyret også får ansvaret for den første opptellin-
gen av valgtingsstemmesedler ved fylkestingsval-
get. Som nevnt over legger utvalget vekt på at
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reglene bør være mest mulig like ved alle valg.
Stemmestyret bør derfor også ved stortingsvalg
ha ansvaret for den første opptellingen av valg-
tingsstemmer.

17.8.2.3 Særskilt om Oslo

Det er etter gjeldende rett fylkesvalgstyret som
ved stortingsvalg foretar kontrolltelling av kom-
munenes opptelling. I Oslo er det Fylkesmannen i
Oslo og Viken som gjør dette, da Oslo ikke er en
del av en fylkeskommune. Utvalget peker på at fyl-
kesmennene i dag ikke har noen oppgaver ved
gjennomføring av valg. Fylkesmannen er derfor i
praksis helt avhengig av Oslo kommune for å
gjennomføre kontrollen. Utvalget mener det er
uheldig at det er egne regler for Oslo kommune,
og mener det er viktig at det også i Oslo er to ulike
organer som har ansvaret for opptellingen.

Utvalget foreslår at ved stortingsvalg skal det
opprettes distriktsvalgstyrer som har ansvaret for
de oppgaver som i dag ligger til fylkesvalgstyret.
Oslo kommune er et eget valgdistrikt ved stor-
tingsvalg. Utvalget foreslår at det skal være et dis-
triktsvalgstyre også i Oslo. Dette skal ha de
samme oppgavene og det samme ansvaret som
distriktsvalgstyret i de andre valgdistriktene. For-
slaget innebærer at ansvaret for kontrolltellingen
ved stortingsvalg blir lagt til det samme organet i
Oslo kommune som i de øvrige valgdistriktene.

Det vil da være like regler for alle valgdistrikter og
tilsvarende regler for alle tre valg.

17.8.3 Krav til gjennomføring av opptellingen

Utvalget har vurdert om kravene til hvordan stem-
mene skal telles opp, bør endres. Utvalget er opp-
tatt av at opptellingen skal skje korrekt og på en
tillitvekkende måte. Dette sikrer at valgresultatet
har legitimitet. Utvalget vil derfor lovfeste at den
første og den siste opptellingen må foregå på to
uavhengige måter, men mener at valgstyret er
nærmest til å vurdere på hvilken måte den første
opptellingen skal foregå, så lenge valgstyret ikke
vedtar å benytte de samme personene og det
samme utstyret som distriktsvalgstyret eller fyl-
kesvalgstyret benytter i opptellingen. I dag benyt-
ter alle fylkene seg av maskinell opptelling. For å
oppfylle kravet om to uavhengige opptellingsmå-
ter kan valgstyret for eksempel gjøre bruk av en
skanner fra en annen leverandør med en annen
programvare enn de skannere som fylkesvalgsty-
ret benytter. Et annet alternativ er at valgstyret
beslutter at den første opptellingen skal skje
manuelt. Denne opptellingsmetoden er mer trans-
parent og lettere å observere enn maskinell opp-
telling. Erfaringene fra valget i 2017 og 2019 viste
også at kravet til manuell opptelling ikke førte til
forsinkede valgresultater.

Tabell 17.1 Utvalgets forslag til ansvar for opptellingene ved de ulike valgene.

Kommunestyrevalg Fylkestingsvalg Stortingsvalg

Første opptelling av for-
håndsstemmer

sentralt stemmestyre sentralt stemmestyre sentralt stemmestyre

Første opptelling av 
ordinære valgtings-
stemmer 

stemmestyret i hvert 
valglokale (ev. det 
sentrale stemmestyret)

stemmestyret i hvert 
valglokale (ev. det 
sentrale stemmestyret)

stemmestyret i hvert 
valglokale (ev. det 
sentrale stemmestyret)

Første opptelling av 
valgtingsstemmer avgitt 
i særskilt omslag

sentralt stemmestyre sentralt stemmestyre sentralt stemmestyre

Andre opptelling av 
forhåndsstemmer 

valgstyret fylkesvalgstyret distriktsvalgstyret

Andre opptelling av 
ordinære valgtings-
stemmer

valgstyret fylkesvalgstyret distriktsvalgstyret

Andre opptelling av 
valgtingsstemmer avgitt 
i særskilt omslag

valgstyret fylkesvalgstyret distriktsvalgstyret
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Utvalget presiserer at det kan være nødvendig
å fastsette nærmere tekniske og praktiske
bestemmelser om hvordan opptellingen skal
foregå. Eksempelvis kan det være aktuelt å gi
nærmere regler for det tilfelle at resultatet fra den
første og den siste opptellingen avviker fra hver-
andre, eller nærmere regler om hvordan manuell
opptelling skal foregå. Utvalget vil derfor videre-
føre innholdet i valgloven § 10-10 som fastsetter at
departementet kan gi forskrift om prøving av
stemmegivninger og stemmesedler, om opptelling
av stemmesedler og om protokollering av valg.

17.8.4 Tidspunkt for opptelling av 
forhåndsstemmene

Etter dagens regelverk skal den foreløpige opptel-
lingen av forhåndsstemmene starte senest fire
timer før stemmingen er avsluttet ved samtlige
valglokaler i kommunen. Opptellingen kan bare
starte dersom dette ikke strider mot prinsippet
om hemmelig valg. I motsatt fall skal opptellingen
starte så snart samtlige forhåndsstemmegivnin-
ger er godkjent. Bestemmelsen er tolket slik at
det ikke er adgang til å starte opptellingen før
valgdagen.

Hensynet til et raskt valgoppgjør tilsier at kom-
munene bør få frihet til selv å vurdere når opptel-
lingen av forhåndsstemmer bør starte. Det vil
også kunne være en fordel for organiseringen av
valggjennomføringen dersom opptellingen ikke
må starte for tett på innspurten av valgtinget. Det
er viktig at krav til hemmelighold av tellingen
overholdes, og opptellingen må organiseres på en
slik måte at færrest mulig kjenner til opptellings-
resultater. I dag vil særlig større kommuner klar-
gjøre for telling på søndagen. Dette innebærer
blant annet å åpne konvolutter og sortere stemme-
sedler. På bakgrunn av dette mener utvalget at
opptellingen av forhåndsstemmer også bør kunne
starte dagen før valgdagen, det vil si søndagen.
Utvalget foreslår derfor at valgloven fastsetter
både når opptellingen av forhåndsstemmer tid-
ligst kan starte, og når den senest skal starte.
Dette betyr at kommunenes opptelling kan starte
tidligst dagen (søndagen) før valgdagen og må
være igangsatt senest fire timer før stemmingen
er avsluttet, ved samtlige valglokaler i kommunen.
Forutsetningen bør fortsatt være at opptelling kan
skje uten å stride mot prinsippet om hemmelig
valg. Innholdet i kravet om at opptellingen må
samsvare med prinsippet om hemmelig valg, bør
imidlertid presiseres, dette av hensyn til likebe-
handling og hensyn til at reglene skal være enkle
å praktisere for valgmedarbeiderne. Utvalget fore-

slår at det skal være en forutsetning for at opptel-
lingen kan starte, at opptellingen omfatter minst
30 forhåndsstemmer, og at 30 forhåndsstemmer
holdes utenfor den første opptellingen for å blan-
des sammen med forhåndsstemmer som eventu-
elt kommer inn etter at opptellingen er begynt.

17.8.5 Kunngjøring av opptellingsresultatene

I etterkant av sin valgobservasjon i 2017 anbefalte
OSSE at valgresultatene i Norge bør publiseres
kretsvis: «Except where vote secrecy is challen-
ged, results should be published by polling station
to enhance transparency and allow for greater
scrutiny of results.»37

For å kunne kunngjøre valgresultater per
krets må opptellingen organiseres slik at det telles
kretsvis. Valgloven stiller i dag ikke krav til at opp-
tellingen må foregå kretsvis. Begrunnelsen for at
det ikke er et krav om kretsvis opptelling, er blant
annet at vi i Norge har noen svært små stemme-
kretser der kretsvis opptelling ikke vil gjøre det
mulig å sikre hemmelighold. Dette er bakgrun-
nen for valgloven § 10-4 andre ledd, som sier at
stemmekretser der manntallet har mindre enn
100 navn, ikke kan telles opp særskilt.

Det forrige valglovutvalget foreslo å senke kra-
vet for hvor mange navn det må være i manntallet
for at kretsvis opptelling skal kunne gjennomfø-
res, fra 500 til 100. Utvalget mente at 100 navn i
manntallet ville være tilstrekkelig til å ivareta krav
om hemmelig valg, og at dette ville innebære en
økt adgang til å kunne foreta foreløpig opptelling
og dermed kunne oppnå et tidligere foreløpig val-
gresultat.38 Loven ble endret i samsvar med dette.

Utvalget peker på at kretsvis opptelling og
kunngjøring av valgresultatene kan bidra til økt
åpenhet og bedre kontroll. Ordningen gjør det let-
tere å avdekke eventuelt valgjuks. En avgrenset
mengde stemmesedler vil gjøre det enklere for
valgmedarbeiderne å ha oversikt og dermed
kunne bidra til færre feil og mer nøyaktige tellin-
ger.

Av hensyn til hemmelighold mener utvalget at
det fortsatt må være slik at stemmekretser med
mindre enn 100 navn i manntallet ikke kan telles
kretsvis. For øvrig mener utvalget at det i de fleste
tilfeller vil være en fordel om stemmene telles
kretsvis, og begrunner dette med hensynet til

37 «Norway Parliamentary Elections 11 September 2017»,
OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report
(Warszawa: Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i
Europa, 2017), s. 6.

38 NOU 2001: 3 Valg, velgere, valgte.
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åpenhet og kontrollmuligheter. Ved kretsvis opp-
telling gis også befolkningen en god mulighet til å
observere opptellingen i sitt nærmiljø. Utvalget
foreslår at stemmestyrene i utgangspunktet skal
ha ansvaret for opptellingen i valglokalene, det vil
si at opptellingen skjer per stemmekrets. Valgsty-
ret skal likevel kunne bestemme at opptellingen
skal skje sentralt i kommunen. Da skal det sen-
trale stemmestyret ha ansvaret for opptellingen.
Utvalget vil derfor ikke stille krav om at opptelling
skal gjøres kretsvis. Utvalget mener imidlertid at
beslutningen om å ikke telle kretsvis er en prinsi-
piell avgjørelse som bør legges til valgstyret, som
det ikke bør være mulig å delegere.

Etter det utvalget kjenner til, blir ikke alltid
valgresultatene publisert på stemmekretsnivå selv
om opptellingen har skjedd på dette nivået. Utval-
get viser til at publisering av resultater fra hvert
valglokale er ønskelig av hensyn til åpenhet og
kontrollmuligheter, slik OSSE påpeker. I tillegg vil
kretsvise resultater være en fordel også for parti-
ene. Utvalget foreslår på denne bakgrunn at resul-
tatet av opptellingen skal kunngjøres på det
laveste mulige nivået. Dette innebærer for eksem-
pel at kommunene må kunngjøre resultatet av
opptellingen fra det enkelte valglokalet dersom
opptellingen foregikk på stemmekretsnivå.

Forhåndsstemmer avgitt i egen kommune har
siden 2013 blitt lagt rett i urnen.39 Det er derfor
ikke mulig å vite hvilke stemmesedler som tilhø-
rer hvilken krets i kommunen. Dette innebærer at
stemmesedlene ikke kan henføres til velgerens
krets. Utvalget mener likevel at kommuner som
teller forhåndsstemmer etter hvilket valglokale de
er avgitt i (fra egen kommune), også bør kunn-
gjøre forhåndsstemmeresultater etter forhånds-
stemmelokale.

Utvalget gjør oppmerksom på at den høye
andelen forhåndsstemmer samt at fremmede
stemmer blir lagt direkte i urnen i kommuner som
bruker elektronisk manntall, innebærer at publi-
sering av valgresultatene fra de enkelte stemme-
kretsene ikke gir informasjon om hva personer
som er manntallsført i kretsen, har stemt. De
kretsvise resultatene vil isteden gi informasjon om
hva de som har avlagt stemme i dette lokalet, har
stemt. Utvalget mener uansett at valgresultatene
bør kunngjøres på valglokalenivå av hensyn til
åpenhet og kontrollmuligheter.

17.8.6 Prøving av stemmegivninger der 
stemmeseddelen er lagt i en 
stemmeseddelkonvolutt, og av 
tvilsomme stemmesedler

Utvalget mener at det er viktig at alle stemmesed-
ler blir telt to ganger, også stemmesedler fra stem-
megivninger som er lagt i en stemmeseddelkon-
volutt og en omslagskonvolutt, og stemmesedler
som i første omgang blir lagt til side som tvil-
somme. Utvalget mener videre at et annet organ
enn det som fattet vedtaket, bør kontrollere ved-
tak om å forkaste stemmegivninger hvor det er
benyttet stemmeseddelkonvolutt og omslagskon-
volutt, og vedtak om å forkaste stemmesedler. En
slik kontroll skjer ikke ved kommunestyrevalg i
dag. I tillegg bør regelverket være mest mulig likt
ved alle valg. Disse forutsetningene legger førin-
ger på hvilket organ som skal foreta den første
prøvingen av stemmegivninger hvor det er benyt-
tet stemmeseddelkonvolutt og omslagskonvolutt,
og av tvilsomme stemmesedler.

Den andre (siste) prøvingen bør foretas av det
valgorganet som har ansvaret for valgoppgjøret.
Ved stortingsvalg vil dette være distriktsvalgsty-
ret, ved fylkestingsvalg fylkesvalgstyret og ved
kommunestyrevalg valgstyret.

For å legge til rette for en kontroll også ved
kommunestyrevalg av prøvingen av tvilsomme
stemmesedler og stemmegivninger hvor det er
benyttet stemmeseddelkonvolutt og omslagskon-
volutt, må et annet organ enn valgstyret ha ansva-
ret for den første prøvingen. Utvalget mener at for
forhåndsstemmingen bør det sentrale stemmesty-
ret få ansvaret for å foreta den første prøvingen av
stemmegivninger hvor det er benyttet stemme-
seddelkonvolutt og omslagskonvolutt, og av tvil-
somme stemmesedler ved alle valg, jf. utvalgets
forslag om at det sentrale stemmestyret skal ha
ansvaret for å foreta den første opptellingen av for-
håndsstemmer. Det sentrale stemmestyret bør
ved alle valg også ha ansvaret for å prøve stemme-
givninger hvor det på valgtinget er benyttet stem-
meseddelkonvolutt og omslagskonvolutt, samt
tvilsomme stemmesedler fra valgtinget.

17.8.7 Prøving av stemmegivninger der 
stemmeseddelen er lagt direkte i urne

Etter gjeldende rett skal stemmegivningen til en
velger som er innført i manntallet i en kommune,
og som ikke allerede har avgitt godkjent stemme-
givning, godkjennes dersom velgeren har fått
anledning til å stemme. Det skal da settes kryss
ved velgerens navn i manntallet. Dette gjelder for39 Prop. 52 L (2012–2013).
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velgere som stemmer på valgtinget, eller som for-
håndsstemmer i egen kommune etter valgloven
§ 8-4 andre ledd. Det kan imidlertid krysses av
ved velgerens navn i manntallet selv om velgeren
ikke stemmer. For at stemmegivningen skal
kunne godkjennes, er det tilstrekkelig at velgeren
har fått anledning til å stemme. Dersom prosedy-
ren i valglokalet er at det krysses av ved velgerens
navn når velgeren kommer inn, det vil si før ved-
kommende stemmer, kan det oppstå situasjoner
der velgeren av ulike grunner forlater lokalet uten
å ha stemt. Vedkommende kan senere ikke få god-
kjent en ny stemmegivning grunnet kravet om at
velgeren ikke allerede kan ha avgitt godkjent
stemmegivning. Dette vil innebære at velgeren i
praksis fratas stemmeretten.

Utvalget mener regelen bør endres slik at vel-
geren først skal krysses av i manntallet når stem-
meseddelen er stemplet. Utvalget er kjent med at
vilkåret i dag i stor grad praktiseres slik at velge-
ren først krysses av samtidig eller like før eller
etter at vedkommende har lagt stemmeseddelen i
urnen. Endringen innebærer derfor liten eller
ingen realitetsforskjell. Vilkåret om at velgeren
må ha fått anledning til å stemme, må derfor fjer-
nes.

17.8.8 Kryss i manntallet

Utvalget viser til at valgstyret skal føre protokoll
over forberedelser til og gjennomføring av valget.
En del av kontrollen er å sammenlikne antall
kryss i manntallet med antall stemmesedler (god-
kjente og forkastede (inkludert blanke)) som er
mottatt. Denne sammenlikningen er blant annet
viktig for å kunne avsløre valgfusk. Dagens ord-
ning med felles manntall for kommunestyrevalg
og fylkestingsvalg innebærer at det settes ett fel-
les kryss i manntallet for begge valgene. Dette
medfører at det ofte oppstår avvik mellom antall
kryss i manntallet og antall mottatte stemmesed-
ler, selv om det ikke har skjedd noe feil. Disse
avvikene kan det være vanskelig å forklare med
sikkerhet. Uten å ha registrert hvor mange vel-
gere som eventuelt stemte bare ved det ene val-
get, kan en ikke med sikkerhet si om dette er
årsaken til et avvik, eller om avviket har andre
årsaker.

Separate manntall ved kommunestyrevalg og
fylkestingsvalg er imidlertid ikke i seg selv til-
strekkelig for å forhindre eventuelle avvik mellom
kryss i manntallet og antall stemmesedler. Det må
også være på plass rutiner som gjør det mulig å
krysse av i manntallet for om velgeren har stemt
ved ett eller begge valg, eventuelt registrere om

velgeren har blitt krysset av i manntallet uten å
levere stemmesedler til både fylkestingsvalget og
kommunestyrevalget. Når stemmemottakeren
stempler stemmeseddelen/stemmesedlene, vil
stemmemottakeren se hvilke valg velgeren stem-
mer ved. Når stemmeseddelen legges direkte i
urnen, enten det er ved forhåndsstemmingen eller
på valgtinget, skal stemmemottakeren krysse av i
ett eller begge manntallene. Det vil dermed i
utgangspunktet ikke oppstå avvik. Dersom stem-
mesedlene blir lagt i den samme stemmeseddel-
konvolutten, slik det er i dag, vil ikke den som på
et senere tidspunkt prøver stemmegivningen, se
hvilke(t) valg velgeren har stemt ved, uten å åpne
stemmeseddelkonvolutten. Dette bør unngås av
hensyn til prinsippet om hemmelig valg. Løsnin-
gen kan da være å legge stemmesedlene i hver sin
stemmeseddelkonvolutt for hvert sitt valg, med et
lite hull i underkant på konvolutten. Det vil da
være mulig å se hvilke valg velgeren har stemt
ved, og om stemmeseddelkonvolutten inneholder
en stemmeseddel. Det kan da settes kryss i mann-
tallet ved de valgene velgeren har stemt ved. Det
er viktig at stemmemottakeren er påpasselig med
å bare gi ut stemmeseddelkonvolutter til de val-
gene velgeren stemmer ved, slik at det ikke blir
levert inn tomme stemmeseddelkonvolutter. Det
kan likevel skje at en stemmeseddelkonvolutt ikke
inneholder noen stemmeseddel. For å kunne for-
klare eventuelle differanser mellom antall kryss i
manntallet og antall stemmesedler mener utvalget
at det er behov for å registrere antallet tomme
stemmeseddelkonvolutter og eventuelt andre for-
hold av betydning for kontrollen. Utvalget foreslår
at de nærmere reglene om hvordan dette skal gjø-
res, fastsettes i forskrift.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at det
ikke lenger skal settes ett felles kryss i manntallet
ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, men ett
kryss for hvert valg velgeren stemmer ved.

17.8.9 Overlevering av valgmateriell til 
distriktsvalgstyret og fylkesvalgstyret

Valgforskriften stiller ikke krav om at valgstyret
overleverer materiellet direkte til fylkesvalgstyret.
Valghåndboken anbefaler at valgstyrene benytter
praktiske ordninger basert på lokale forhold for å
få materiellet hurtigst mulig fram til fylkesvalgsty-
ret. Der det er praktisk mulig, bør valgstyret orga-
nisere direkte transport til fylkesvalgstyret.

Ved stortingsvalget i 2017 ble valgoppgjøret
for Vega kommune sendt 13. september, men det
kom ikke fram før 18. september. I Innst. 1 S
(2017–2018) uttalte fullmaktskomiteen: «K o m i -
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t e e n  mener det før neste valg må være på plass
løsninger som sikrer hurtig og trygg forsendelse
av valgmateriell fra alle kommuner til vedkom-
mende fylkeskommune uansett beliggenhet.»

Utvalget peker på at sikker transport av valg-
materiellet er essensielt for et riktig valgresultat
og dermed for borgernes tillit til valggjennomfø-
ringen. Utvalget mener derfor at valgmateriellet
bør være under valgmyndighetenes oppsyn under
transporten. Dette innebærer at en eller flere val-
gansvarlige eller ansatte i kommunens administra-
sjon personlig og direkte bør besørge overleve-
ring av valgmateriellet. Valgstyrene i kommuner
med store avstander til distriktsvalgstyret og fyl-
kesvalgstyret kan vurdere samkjøring av materiel-

let. Ordningen krever noe ressurser fra kommu-
nene. Det er allerede i dag praksis mange steder
at en eller flere valgansvarlige eller ansatte i kom-
munens administrasjon transporterer valgmateri-
ellet med bil til fylkesvalgstyret. Utvalget mener
på denne bakgrunn at det ikke er nødvendig å
fastsette mer detaljerte regler om hvem som skal
overlevere valgmateriellet. Gjeldende regelverk er
etter utvalgets vurdering tilstrekkelig. Etter utval-
gets vurdering bør imidlertid distriktsvalgstyrene
og fylkesvalgstyrene utarbeide retningslinjer til
valgstyrene om hvordan transporten av valgmate-
riell skal foregå til distriktsvalgstyret og fylkes-
valgstyret.
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Kapittel 18  

Praktiske forhold ved valg til Sametinget

18.1 Innledning

Ved lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og
andre samiske rettsforhold (sameloven) ble det
bestemt at «[d]en samiske folkegruppe skal ha et
landsomfattende sameting valgt av og blant den
samiske befolkning», jf. § 1-2. Også Sverige og
Finland har egne sameting. Sametingets valg-
manntall bestod i 2017 av totalt 16 958 personer.1

Det har vært en økning i Sametingets valgmann-
tall ved hvert valg siden det første sametingsval-
get ble gjennomført i 1989 med 5 500 personer i
manntallet.2 Valgdeltakelsen ved sametingsvalget
i 2017 var på 70,3 prosent. Det var en økning på
3,4 prosentpoeng sammenliknet med valget i 2013
og på nivå med deltakelsen ved valget i 2009.

Valg til Sametinget holdes som forholds-
tallsvalg i september hvert fjerde år, samtidig med
stortingsvalget. I likhet med kommunestyrevalg
gjennomføres valget som flertallsvalg dersom det
ikke foreligger mer enn ett godkjent listeforslag i
en valgkrets. Det velges 39 representanter til
Sametinget fra 7 valgkretser, jf. sameloven § 2-4.

Sametinget er øverste valgmyndighet, jf. same-
loven § 2-10. Det innebærer at Sametinget kontrol-
lerer valgets gyldighet, kan påby omvalg og kan
overprøve andre valgorganers avgjørelser. Ansva-
ret for gjennomføringen er som ved øvrige valg
lagt til kommunene.

18.2 Gjeldende rett

18.2.1 Samelovens regler om valg til 
Sametinget

Sameloven kapittel 2 har bestemmelser om Same-
tinget, inkludert enkelte overordnede bestemmel-

ser om valg til Sametinget. Kapitlet har bestem-
melser om valgmåte, valgtidspunkt og valgperiode
(§ 2-3), valgkretser og mandatfordeling (§ 2-4),
stemmerett (§ 2-5), Sametingets valgmanntall
(§ 2-6), valgbarhet og forslagsrett (§ 2-7), plikt til å
motta valg, fritaksgrunner og møteplikt (§ 2-8), fri-
tak og uttreden i valgperioden (§ 2-9) og valgmyn-
dighet (§ 2-10).

Av sentral betydning for gjennomføringen av
sametingsvalget er bestemmelsen i sameloven
§ 2-3 som slår fast at i kommuner med færre enn
30 manntallsførte har velgerne kun adgang til å
forhåndsstemme og er dermed avskåret fra å
stemme på valgdagen. Begrensningen ble innført
i 2008 for å sikre et raskere valgoppgjør. Det ble
vurdert som viktig at valgresultatet foreligger
raskt, da det trolig vil bidra til økt deltakelse og
større legitimitet.3 Dette skillet har betydning for
hvor godkjenningen av stemmegivningene skal
skje, og for opptellingen av stemmesedlene. Ved
sametingsvalget i 2017 var det 362 kommuner
med færre enn 30 innført i Sametingets valgmann-
tall og 64 kommuner med 30 eller flere manntalls-
førte.4 Omtrent halvparten av de godkjente stem-
megivningene til sametingsvalget i 2017 var for-
håndsstemmer.

Sameloven § 2-11 gir Kongen hjemmel til å gi
utfyllende bestemmelser om valg til Sametinget.
Det forutsettes i forarbeidene til loven at «utfyl-
lende bestemmelser ikke vil bli gitt uten at Same-
tinget har hatt anledning til å uttale seg», jf.
Ot.prp. nr. 33 (1986–87) s. 121. Kongens myndig-
het etter § 2-11 er delegert til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

1 «Valgmanntall», Sametinget, åpnet 17. februar 2019, 
https://www.sametinget.no/Valg/Valgmanntall. 

2 «Historisk lav valgdeltakelse fire siste valg», Statistisk sen-
tralbyrå, 10. august 2019, https://www.ssb.no/valg/
artikler-og-publikasjoner/historisk-lav-valgdeltakelse-fire-
siste-valg.

3 Ot.prp. nr. 43 (2007–2008) s. 17. 
4 «Sametingsvalget» (Valgdirektoratet, Alna, 28. mars 2017),

https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/Administrasjon/
Temadokumenter/Modul%201%20PP%20-%20Sametingsval-
get.pdf. 
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18.2.2 Forskrift om valg til Sametinget

Innledning

Med hjemmel i sameloven §§ 2-1, 2-4, 2-7 og 2-11
er det gitt utfyllende bestemmelser om valg til
Sametinget i forskrift 19. desember 2008 nr. 1480
om valg til Sametinget. Formål med forskriften er
«å legge forholdene til rette slik at den samiske
befolkningen ved frie, direkte og hemmelige valg
skal kunne velge sine representanter til Sametin-
get», jf. § 1. Forskriften har samme oppbygning
som valgloven, og reglene for gjennomføringen av
sametingsvalg er svært like reglene for gjennom-
føringen av øvrige valg. Regelsettene er imidlertid
ulike på enkelte områder, dette blir omtalt neden-
for.

Valgorganene

Kapittel 4 i forskriften har bestemmelser om valg-
organene ved sametingsvalg som til dels skiller
seg fra valglovens bestemmelser. Det skal være et
samevalgstyre som velges av kommunestyret selv
i de kommunene som har 30 eller flere i valg-
manntallet, jf. forskriften § 17 første ledd. I flere
kommuner består valgstyret og samevalgstyret
imidlertid av de samme personene. Samevalgsty-
ret har blant annet ansvaret for den foreløpige
opptellingen i disse kommunene. I kommuner
med færre enn 30 i manntallet fungerer valgstyret
i kommunen som samevalgstyre.

I hver krets er det et opptellingsvalgstyre som
har ansvaret for den foreløpige opptellingen i
kommuner som har færre enn 30 manntallsførte,
og for den endelige opptellingen i alle kommuner.
Samevalgstyrene i Tana, Karasjok, Alta, Tromsø,
Narvik, Steinkjer og Oslo kommuner fungerer
som opptellingsvalgstyrer i valgkretsene. Opptel-
lingsvalgstyret skal foreta valgoppgjøret for kret-
sen og fordele kretsens mandater mellom listene.

Når opptellingen og valgoppgjøret er ferdig-
stilt, sendes protokoller og eventuelle klager til
Sametingets valgnemnd, som «har ansvar for for-
beredelse og avvikling av valget», jf. forskriften
§ 70 første ledd. Nemnda oppnevnes av Sametin-
get og skal bestå av minimum fem medlemmer
med varamedlemmer. Medlemmene og varamed-
lemmene må ha stemmerett ved sametingsvalget.
Det er Sametingets valgnemnd som kunngjør opp-
fordring om å sende inn forslag til valgliste,
behandler listeforslag og sørger for trykking av
stemmesedler og utferdiger fullmakt til og under-
retter de valgte representantene.

Valgmanntallet

Valgmanntallet til sametingsvalget skal føres kom-
munevis og utarbeides både i de årene det er valg
til Sametinget, og i de årene det er valg til kommu-
nestyrer og fylkesting, jf. forskriften § 4. Det er
Sametinget som har ansvaret for å utarbeide valg-
manntallet for den enkelte kommune og gjøre det
tilgjengelig for vedkommende samevalgstyre og
opptellingsvalgstyre, jf. forskriften § 6. Melding
med begjæring om å bli innført i Sametingets valg-
manntall må være mottatt av Sametinget senest
30. juni.

Det framgår av forskriften at folkeregister-
myndigheten har ansvar for at Sametinget får de
folkeregisteropplysninger som er nødvendige for
å utarbeide manntallet.

Samevalgstyret kunngjør i likhet med valgsty-
ret ved øvrige valg tid og sted for utleggingen av
manntallet samt om adgangen til og framgangs-
måten for å kreve feil rettet. Forskriften åpner for
å utelate kunngjøring dersom det ikke er regis-
trert noen personer i valgmanntallet i kommunen.
Kunngjøring kan dessuten skje i form av direkte
meddelelse til hver enkelt innført i manntallet i
kommuner der lokale forhold tilsier det. Dette er
aktuelt dersom det er registrert svært få personer
i valgmanntallet i kommunen.

Til forskjell fra valgforskriften skal manntalls-
eksemplarene som gis til dem som stiller liste ved
sametingsvalg, leveres tilbake innen seks måne-
der etter valget. Etter valgforskriften skal valgsty-
ret sørge for at de blir levert tilbake innen to år.
Forskrift om valg til Sametinget oppstiller i tillegg
et ansvar for mottaker av manntallseksemplarene
for at de leveres tilbake. Målsettingen er å ansvar-
liggjøre mottakerne av manntallseksemplarene,
slik at eksemplarene ikke kommer på avveie. En
tilsvarende plikt finnes ikke i valgforskriften.

Listeforslag

Forskriftens bestemmelser om listeforslagene og
behandlingene av disse i kapittel 6 sammenfaller i
stor grad med valglovens regler. Forskriften gir i
tillegg hjemmel for at Sametinget kan bestemme
at hvert kjønn skal være representert med minst
40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på hver
liste.

Stemmesedler og velgernes adgang til å gjøre 
endringer på stemmesedlene

Som ved stortingsvalg kan velgeren endre rekke-
følgen kandidatene er satt opp i på stemmesedde-
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len ved å skrive inn ønsket kandidatnummer, jf.
forskriften § 39. Ved sametingsvalg er imidlertid
muligheten til å gjøre endringer begrenset til de
fem øverste kandidatene på stemmeseddelen eller
til det samlede antallet mandater som skal velges i
kretsen, hvis dette overstiger fem. Formålet med
å innføre en slik begrensning var å gi velgerne
større mulighet til å påvirke personsammenset-
ningen i Sametinget.5 Stemmeseddelen har der-
med en kolonne med ruter til venstre for kandi-
datnavnet kun for de øverste kandidatene, jf. for-
skriften § 36. Velgeren kan ikke gjøre andre
endringer på stemmeseddelen. Som ved kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg og til forskjell fra stor-
tingsvalg kan velgeren ikke stryke kandidater.

Stemmingen

Til forskjell fra øvrige valg bruker velgerne ved
sametingsvalg også stemmeseddelkonvolutt når
de forhåndsstemmer i egen kommune, og når de
stemmer på valgtinget, jf. forskriften §§ 43 og 50.
Det er av den grunn ikke krav om at stemmesed-
delen skal stemples, slik det er ved øvrige valg.
Det benyttes papirmanntall for alle kommuner
ved sametingsvalg. Forskriften har av den grunn
ikke fastsatt regler om elektronisk avkryssing i
manntallet slik som valgloven § 9-5 a har.

Forhåndsstemmene skal fortløpende sendes
til samevalgstyret i kommunen der velgeren er
manntallsført, eller til opptellingsvalgstyret i kret-
sen dersom det er færre enn 30 manntallsførte i
kommunen velgeren er manntallsført.

Forbud mot offentliggjøring av valgresultater og 
prognoser

Det er tatt inn et tilsvarende forbud mot å offent-
liggjøre valgresultater og prognoser i forskriften
§ 55 som i valgloven § 9-9. Ved overtredelse av
bestemmelsen er det imidlertid ikke tatt inn
regler om overtredelsesgebyr i forskriften, slik
som det er etter valgloven § 15-11.

Opptelling og protokollering

Prinsippene for opptelling er i stor grad sammen-
fallende med opptellingsprinsippene for øvrige
valg, jf. forskriften § 64. Stemmesedlene skal også
ved sametingsvalg telles i to omganger, ved en
foreløpig og en endelig opptelling. Stemmer avgitt
på forhånd og stemmer avgitt på valgting skal tel-

les opp hver for seg. All opptelling skal til forskjell
fra i øvrige valg foregå under samevalgstyrets
eller opptellingsvalgstyrets tilsyn. Ved øvrige valg
er det kun krav om at valgstyret fører tilsyn med
den endelige opptellingen.

All opptelling ved sametingsvalg skjer i mot-
setning til ved øvrige valg manuelt. Det ble der-
med ikke ved sametingsvalget fastsatt krav om at
den foreløpige opptellingen skulle gjøres manuelt,
slik som det ble for opptellingen av stemmesed-
lene til stortingsvalget i 2017.

Samevalgstyret i kommunen har ansvaret for
den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmer
og valgtingsstemmer i kommuner med 30 eller
flere personer i valgmanntallet, jf. forskriften § 62
første ledd. Når den foreløpige opptellingen i kom-
muner med 30 eller flere manntallsførte er avslut-
tet, skal samevalgstyret sende alle stemmegivnin-
ger og stemmesedler til opptellingsvalgstyret i
valgkretsen. Dette skal skje innen onsdag etter
valget klokken 15.00.

Forskriften har særskilte bestemmelser om
behandlingen av stemmer i kommuner med færre
enn 30 manntallsførte. I disse kommunene er det
opptellingsvalgstyret i kretsen som har ansvaret
både for den foreløpige og den endelige opptellin-
gen av forhåndsstemmene, jf. forskriften § 62.

Forhåndsstemmer avgitt i kommuner med
færre enn 30 manntallsførte sendes uåpnet til opp-
tellingsvalgstyre. Hensikten er å sikre hemmelig
valg for den enkelte velger.

Den endelige opptellingen skal foretas hos
opptellingsvalgstyret, jf. forskriften § 66. Opptel-
lingen og valgoppgjøret skjer samlet for hele kret-
sen. På samme måte som for øvrige valg skal
stemmesedlene telles på nytt i den endelige opp-
tellingen, og godkjente stemmesedler som ikke
ble tatt med i den foreløpige opptellingen, telles
sammen med de øvrige stemmesedlene.

Protokollering er regulert i forskriften § 67 og
er i stor grad sammenfallende med protokollerin-
gen ved øvrige valg. Særskilt for sametingsvalg er
at det er Sametinget som fastsetter formular for
opptellingsvalgstyrets protokollering i forbin-
delse med opptelling og valgoppgjør.

Forskjellige bestemmelser

Forskriften har ikke en tilsvarende bestemmelse
som valgloven § 15-1 om at Kongen etter søknad
kan samtykke til at det gjennomføres forsøk der
valg gjennomføres på annen måte.

Forskriften har i likhet med valgloven § 81 en
bestemmelse om tilgang til manntallet og det
øvrige materiellet i § 81. Myndigheten til å gi sam-

5 Jf. høringsnotat om forskrift om valg til Sametinget av 2.
september 2008.
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tykke til utlevering av manntallet er her lagt til
Sametinget, ikke folkeregistermyndigheten, slik
som ved de øvrige valgene. Sametinget kan i til-
legg gi samtykke til utlevering av manntallet til
«andre». Det kan ikke gis etter valgloven.

Forskriften § 82 har tilsvarende bestemmelse
om taushetsplikt som valgloven § 15-4. Bestem-
melsen om beregning av frister i § 83 er også til-
svarende som for øvrige valg. Valgloven § 15-5
fjerde ledd fastslår imidlertid at melding, erklæ-
ring eller klage som gis etter utløpt frist, bare kan
tas til behandling dersom oversittelsen skyldes
forhold hos vedkommende som plikter å over-
holde fristen, som han eller hun ikke hadde herre-
dømme over og ikke kunne forutse. Forskriften
har ikke tilsvarende bestemmelse.

I § 86 har forskriften en egen bestemmelse om
utgiftene ved sametingsvalget. Statskassen dek-
ker utgiftene til opptellingsvalgstyrene med 28
kroner per person registrert i valgmanntallet i
valgkretsen. I tillegg dekkes utgiftene til Sametin-
gets valgnemnd for gjøremål etter sameloven og
forskrift om valg til Sametinget.

18.3 Utvalgets vurdering

Utvalget har vurdert de ulike sidene ved gjennom-
føringen av valg til Sametinget. Av hensyn til kvali-
teten på kommunenes valggjennomføring ved
sametingsvalg bør reglene for gjennomføring av
sametingsvalg samsvare med reglene for valg-
gjennomføring i valgloven med mindre det er prin-
sipielle eller praktiske grunner for å fastsette avvi-
kende regler. Det er hensiktsmessig både for vel-
gerne og valgmyndighetene at valget gjennomfø-
res på mest mulig lik måte.

De fleste ulikhetene ved sametingsvalg og
stortingsvalg er knyttet til de samepolitiske for-
holdene og de overordnede sidene ved valgord-
ningen og faller utenfor utvalgets mandat. For-
skjeller ved gjennomføringen som er knyttet til at
sametingsvalget har særskilte valgorganer med
ansvar for ulike oppgaver, ansees i utgangspunk-
tet som samepolitiske forhold som faller utenfor
utvalgets mandat. Dette gjelder for eksempel ord-
ningen med et eget samevalgstyre i kommuner
med over 30 manntallsførte og at det er opptel-
lingsvalgstyre i hver valgkrets som har ansvaret
for den endelige opptellingen. Også hjemmelen
for at Sametinget kan bestemme at hvert parti
skal ha minst 40 prosent av hvert kjønn på valglis-
tene, at velgerne kun kan gjøre endringer på de
øverste kandidatene på stemmeseddelen, at Same-
tinget fastsetter protokoll for opptellingsvalgsty-

ret, og at Sametinget kan samtykke til utlevering
av manntallsopplysningene, må ansees som same-
politiske forhold og faller derfor utenfor utvalgets
mandat. Utvalget vil påpeke viktigheten av at
Sametinget gir god informasjon til de stemmebe-
rettigede i Sametingets valgmanntall, slik at de er
kjent med sine rettigheter og muligheter.

Utvalget er kjent med at Sametinget mener det
er behov for å styrke hjemmelsgrunnlaget for fol-
keregistermyndighetens ansvar for å stille mann-
tallet til disposisjon for Sametinget. Listeforslags-
stillerne har behov for tilgang til manntallet før
listeforslagsfristen har utløpt. Ordlyden i forskrif-
ten § 4 andre ledd er som følger: «Folkeregister-
myndigheten har ansvar for at Sametinget får de
folkeregisteropplysninger som er nødvendige for
utarbeidelse av valgmanntallet.» Ifølge lov 9.
desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering (folke-
registerloven) § 10-2 kan taushetsbelagte opplys-
ninger utleveres til offentlige myndigheter og
virksomheter og til private virksomheter som har
hjemmel i lov til å innhente opplysninger fra folke-
registeret uten hinder av taushetsplikt. Utvalget
mener at det bør tas inn en bestemmelse i samelo-
ven om folkeregistermyndighetens plikt til å utle-
vere de nødvendige opplysningene uten hinder av
taushetsplikt innen den relevante fristen.

Utvalget mener videre at forskriften bør inne-
holde samme mulighet for å sanksjonere brudd på
forbudet mot å offentliggjøre valgresultater og
prognoser som valgloven. Sameloven bør også
inneholde en tilsvarende bestemmelse som valg-
loven om muligheten til å gjennomføre forsøk.
Det er ikke praktiske eller prinsipielle grunner til
å skille mellom de ulike valgene på disse områ-
dene.

For å ivareta prinsippet om hemmelig valg er
det etter utvalgets vurdering imidlertid nødvendig
å ha regler for gjennomføring av sametingsvalg
som avviker noe fra reglene for gjennomføring av
øvrige valg. Utvalget mener det derfor ikke er
aktuelt, slik enkelte kommuner har fremmet for-
slag om, å kunne stemme uten stemmeseddelkon-
volutt på valgtinget eller ved mottak av forhånds-
stemmer fra velgere manntallsført i kommunen.
Stemmestyret i det enkelte valglokalet skal føre
protokoll for å dokumentere valggjennomføringen
slik som ved øvrige valg. For å føre protokoll må
stemmestyret telle opp antall stemmer i urnen og
sammenholde disse med antall kryss i manntallet.
Urnetellingen må foretas i det enkelte valglokalet
for å sikre at det ikke har skjedd feil eller tap av
stemmesedler under transport av urnene fra valg-
lokalet til valgstyret. For eksempel, dersom det
kun blir avgitt én stemme til sametingsvalget i én
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av Oslo kommunes 103 kretser, vil en risikere at
det ikke vil være hemmelig valg for denne ene vel-
geren hvis det ikke blir benyttet konvolutt. Konvo-
lutten ivaretar hemmeligholdet i tilfeller hvor det
blir mottatt få stemmer ved valget.

Utvalget anser reglene om at det kun er anled-
ning til å forhåndsstemme i kommuner med færre
enn 30 manntallsførte, for å være et prinsipielt
spørsmål som faller utenfor mandatet. Utvalget
påpeker likevel at det kan stilles spørsmål ved om
30 manntallsførte er et tilstrekkelig høyt antall til
fullt ut å ivareta prinsippet om hemmelig valg i alle
kommuner.

Det følger av sametingsvalgforskriften § 86 at
statskassen dekker utgiftene opptellingsvalgsty-
rene har ved sametingsvalg, med 28 kroner per
registrert stemmeberettiget i valgmanntallet i
valgkretsen. Satsen ble økt fra 25 til 28 kroner i
2008. Utvalget mener opptellingsvalgstyrene i
større grad bør få dekket utgiftene sine ved valg.

Utvalget mener for øvrig at det må gjøres
språklige og regeltekniske endringer i forskrift
om valg til Sametinget i tråd med ny valglov og
valgforskrift.
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Kapittel 19  

Andre temaer

19.1 Valgloven kapittel 15

Valgloven kapittel 15 inneholder en rekke ulike
bestemmelser som tematisk ikke passer inn i de
andre kapitlene. Utvalget redegjør her kort for
disse reglene.

19.1.1 Gjeldende rett

19.1.1.1 Egen forsøkshjemmel

Valgloven § 15-1 inneholder en hjemmel for å
gjennomføre forsøk der valg gjennomføres på
andre måter enn det som følger av valgloven. Det
kan med hjemmel i loven også gjennomføres for-
søk med direkte valg av andre organer enn de
valgloven gjelder for.

Lov om forsøk i offentlig forvaltning 26. juni
1992 nr. 87 inneholder en hjemmel for å gjennom-
føre forsøk. Denne hjemmelen overlapper delvis
med hjemmelen i valgloven. Den gjeldende
bestemmelsen i valgloven ble tatt inn i loven av
Stortinget, som mente at det var viktig ikke å ha
for snevre grenser for hvilke forhold det kunne
gjennomføres forsøk med når det gjelder valg.

19.1.1.2 Oppbevaring, avhending og 
tilintetgjøring av valgmateriell

Det følger av valgloven § 15-2 at arkivloven og
arkivforskriften gjelder for oppbevaring, avhen-
ding og tilintetgjøring av valgmateriell.

19.1.1.3 Tilgang til valgmateriell – offentlighet

§ 15-3 setter begrensninger for hvem som kan få
tilgang til manntallet og annet valgmateriell.

Manntallet kan bare utleveres til
– offentlig ansatte når det er nødvendig av hen-

syn til tjenesten
– forskere i vitenskapelig øyemed etter sam-

tykke fra folkeregistermyndigheten
– andre når det følger av valgloven eller valgfor-

skriften

Tilgang til annet valgmateriell kan bare gis til for-
skere i vitenskapelig øyemed. Vedkommende
valgmyndighet må samtykke til slik utlevering.

19.1.1.4 Taushetsplikt

Valgloven § 15-4 første ledd fastslår at forvalt-
ningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjel-
der tilsvarende ved valg. Dette følger også direkte
av forvaltningsloven § 13, som sier at «[e]nhver
som utfører tjeneste eller arbeid for et forvalt-
ningsorgan, plikter å hindre at andre får tilgang
eller kjennskap til det han i forbindelse med tje-
nesten eller arbeidet får vite om […] noens per-
sonlige forhold».

Taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13
og valgloven § 15-4 første ledd gjelder kun for den
som «utføre[r] tjeneste eller arbeid for et forvalt-
ningsorgan». Det er derfor tatt inn en egen
bestemmelse om taushetsplikt i valgloven § 15-4
andre ledd for personer som hjelper en velger
med å stemme. De har taushetsplikt om hvordan
velgeren har stemt.

19.1.1.5 Beregning av frister – oversittelse

Valgloven § 15-5 har bestemmelser om beregning
av frister og om adgang til å behandle meldinger,
erklæringer og klager hvor fristen ikke er over-
holdt.

Første og andre ledd inneholder bestemmel-
ser for tilfeller hvor frister knyttet til en dato star-
ter og løper ut på en lørdag eller helligdag. Der
utgangspunktet for fristen er en lørdag eller hel-
ligdag, starter fristen først å løpe nærmeste etter-
følgende hverdag. Dersom valgstyret kunngjør
valgoppgjøret på lørdag, vil dermed klagefristen
på valgoppgjøret først begynne å løpe mandag.
Der fristen løper ut på en lørdag eller helligdag, vil
fristen først løpe ut nærmeste etterfølgende hver-
dag. Dersom klagefristen på valgstyrets valgopp-
gjør løper ut på en lørdag etter reglene i klageka-
pitlet, vil bestemmelsen i andre ledd om bereg-
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ning av frister føre til at klagefristen likevel ikke
løper ut før på mandag.

Tredje ledd fastslår at bestemmelsene i første
og andre ledd gjelder tilsvarende der en dato som
er det tidligste eller seneste tidspunktet for en
handling etter valgloven, faller på en lørdag eller
helligdag. Dersom datoen for når forhåndsstem-
meperioden starter (10. august), faller på en lør-
dag, innebærer bestemmelsen at forhåndsstem-
meperioden ikke vil starte før mandag 12. august.
Tredje ledd innebærer videre at dersom 31. mars
faller på en søndag (når et listeforslag må være
levert inn), vil listeforslaget kunne leveres inn
innen mandag klokken 12.00.

19.1.1.6 Opplysningsplikt

Etter valgloven § 15-6 plikter alle offentlige
ansatte så langt det er mulig, å gi valgmyndighe-
tene de opplysningene de måtte kreve til bruk ved
forberedelsen og gjennomføringen av valget.
Bestemmelsen er først og fremst rettet mot folke-
registermyndighetene, jf. Ot.prp. nr. 45 (2001–
2002), som skal gi valgmyndighetene de opplys-
ningene de trenger for å kunne kontrollere liste-
forslagene.

Folkeregistermyndighetene har også et
ansvar etter valgloven § 2-5 for å stille til disposi-
sjon for valgmyndighetene opplysninger om hvem
som skal innføres i manntallet i kommunen per
30. juni. I 2013 ble det tatt inn en egen bestem-
melse i § 2-5 som påla folkeregistermyndighetene
å stille til disposisjon for valgmyndighetene en
oversikt over hvem i kommunene som fylte valg-
barhetsvilkårene (foreløpig manntall). Det ble i til-
legg i 2013 tatt inn en bestemmelse i § 2-5 andre
ledd om at folkeregistermyndigheten skal over-
føre oppdateringer av det foreløpige manntallet og
manntallet per 30. juni til departementet. Etter
disse lovendringene regulerer valgloven § 15-6 og
§ 2-5 dermed i praksis de samme forholdene.

19.1.1.7 Valgstatistikk

Valgstyrene og fylkesvalgstyrene plikter etter
valgloven § 15-7 å gi departementet eller Statistisk
sentralbyrå de opplysningene som er nødvendige
for å offentliggjøre valgresultater eller lage offisi-
ell valgstatistikk. Det er departementet og Statis-
tisk sentralbyrå som bestemmer hvilke opplysnin-
ger som er nødvendige.

19.1.1.8 Kommuner som utgjør et eget fylke

Valgloven 15-8 presiserer at lovens bestemmelser
om fylkestingsvalg ikke gjelder for kommuner
som er et eget fylke. Dette henger sammen med
at det ikke skal holdes fylkestingsvalg i disse kom-
munene. Velgere som har stemmerett i kommu-
ner i andre fylker, skal likevel kunne forhånds-
stemme også i disse kommunene.

19.1.1.9 Utgifter som dekkes av staten

Etter valgloven av 1985 fikk kommunene refun-
dert sine utgifter til stortingsvalg fra staten etter
satser fastsatt av departementet. Staten dekket
også fylkesvalgstyrenes virksomhet ved stortings-
valg, inkludert trykking av stemmesedler.

I Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) la regjeringen opp
til at kommunene og fylkeskommunene skulle få
dekket sine utgifter ved stortingsvalg gjennom
overføringer via inntektssystemet. I tråd med
dette ble den eksisterende refusjonsordningen
innlemmet i inntektssystemet fra og med 2003.
Det står likevel fortsatt i valgloven at statskassen
dekker utgiftene til kommunenes og fylkeskom-
munenes lovpålagte virksomhet ved stortingsvalg,
jf. valgloven § 15-9.

19.1.1.10 Valgobservasjon

Valgloven fikk i 2009 en ny paragraf om valgobser-
vasjon, § 15-10. Bestemmelsen ble tatt inn for å
klargjøre det ansvaret Norge har for å legge til
rette for valgobservasjon, og regulerer to forhold.
For det første gis departementet kompetanse til å
akkreditere norske og internasjonale valgobserva-
tører fra institusjoner eller organisasjoner for å
observere gjennomføring av valg til Stortinget, fyl-
kesting og kommunestyrer. For det andre påleg-
ges kommunene å ta imot akkrediterte valgobser-
vatører og tilrettelegge for valgobservasjon.

19.1.1.11 Overtredelsesgebyr

Valgloven § 15-11 om overtredelsesgebyr ved
brudd på valgloven § 9-9 om offentliggjøring av
valgresultater og prognoser ble tatt inn i valgloven
i 2009. Etter første ledd kan Medietilsynet ilegge
foretak et overtredelsesgebyr på inntil 28 ganger
grunnbeløpet i folketrygden ved forsettlig eller
uaktsom overtredelse av valgloven § 9-9.

Foretaket kan påklage overtredelsesgebyret
til en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kon-
gen.
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Medietilsynet og klagenemnda kan ikke
instrueres av Kongen, hverken ved generelle
instrukser om håndhevingen av kompetansen
eller i enkelttilfeller: Kongen kan heller ikke
omgjøre vedtak truffet av disse organene. Klage-
nemnda kan ikke omgjøre Medietilsynets vedtak
etter eget tiltak.

Det er i forskrift gitt nærmere bestemmelser
om blant annet sammensetningen av klageorga-
net.

19.1.2 Utvalgets vurdering

19.1.2.1 Innledning

Bestemmelsene i valgloven kapittel 15 er ikke
nevnt i mandatet til utvalget, og utvalget har ikke
registrert at noen mener det er behov for å endre
disse reglene. Utvalget kan heller ikke se at det er
behov for å gjøre vesentlige endringer i dette
regelverket, og foreslår med enkelte unntak å
videreføre innholdet i disse bestemmelsene.

19.1.2.2 Taushetsplikt

Utvalget er kjent med at enkelte velgere må ha
hjelp for å stemme. En hjelper kan derfor få infor-
masjon om hva velgeren har stemt. I dag blir det
brukt papirstemmesedler. Det kan være mulig at
digitale systemer i framtiden, for eksempel valg-
maskiner, lekker informasjon som avslører hva
den enkelte velger har stemt. Utvalget mener som
følge av dette at det kan være hensiktsmessig å
lovfeste taushetsplikt for enhver som får kjenn-
skap til hva enkeltvelgere har stemt.

19.1.2.3 Opplysningsplikt

Utvalget viser til at § 15-6 i praksis er overflødig
etter at folkeregistermyndighetens plikter i § 2-5
ble utvidet. Utvalget mener derfor det ikke er
behov for å videreføre § 15-6 i ny valglov.

19.1.2.4 Utgifter som dekkes av staten

Det at staten (i ulik grad) skal dekke kommune-
nes utgifter ved stortingsvalg, har stått i ulike
valglover i over 100 år. Staten har oppigjennom
disse årene refundert kommunenes utgifter i
større eller mindre grad. Utvalget viser til at kom-
munene og fylkeskommunene fra og med 2003
har fått dekket sine utgifter ved stortingsvalg
gjennom overføringer via inntektssystemet, som
er den ordinære måten å dekke kommunenes
utgifter på. Det er ikke vanlig å lovfeste at kommu-

nene skal få dekket de lovpålagte oppgavene sine.
Utvalget har derfor vurdert om bestemmelsen bør
oppheves. Utvalget har kommet til at bestemmel-
sen bør videreføres i ny valglov. Dette er fordi å
holde stortingsvalg er en statlig oppgave selv om
en stor del av valggjennomføringen av praktiske
årsaker er lagt til kommunene og fylkeskommu-
nene. Dekning av kommunenes og fylkeskommu-
nenes utgifter ved stortingsvalg skiller seg derfor
etter utvalgets vurdering fra dekning av utgifter
kommunene og fylkeskommunene har knyttet til
mer genuine kommunale og fylkeskommunale
oppgaver. Utvalget foreslår derfor det fortsatt bør
framgå av valgloven at statskassen dekker utgif-
tene til kommunenes og fylkeskommunenes lov-
pålagte virksomhet ved stortingsvalg. Utvalget
mener videre at det bør presiseres i loven at dek-
ningen av disse utgiftene skal skje gjennom over-
føringer via inntektssystemet, i tråd med gjel-
dende praksis.

19.1.2.5 Overtredelsesgebyr

Etter gjeldende rett kan Medietilsynets vedtak om
å ilegge overtredelsesgebyr for overtredelse av
valgloven § 9-9 påklages til en uavhengig klage-
nemnd som oppnevnes av Kongen. Utvalget er
enig i at slike klager bør behandles av et uavhen-
gig klageorgan. Utvalget mener imidlertid at det
er unødvendig å ha en egen klagenemnd på dette
området. Klager på ilagt overtredelsesgebyr etter
valgloven bør heller behandles av et eksisterende
klageorgan. Klagenemnda for mediesaker
behandler klager på enkeltvedtak fattet av Medie-
tilsynet etter kringkastingsloven, jf. kringkastings-
loven § 2-14. Utvalget foreslår at Klagenemnda for
mediesaker også skal behandle klager på Medie-
tilsynets vedtak om å ilegge overtredelsesgebyr
etter valgloven.

Det er bare «foretak» som kan ilegges overtre-
delsesgebyr etter valgloven § 15-11 for å ha over-
trådt forbudet i valgloven § 9-9. Personer kan ikke
ilegges overtredelsesgebyr.

Daværende Kommunal- og regionaldeparte-
mentet begrunnet hvorfor kun foretak og ikke
også privatpersoner skulle kunne ilegges overtre-
delsesgebyr, slik i Ot.prp. nr. 32 (2008–2009) Om
lov om endringar i valgloven og kommuneloven
(tidlegrøyster, valobservasjon mv.) s. 31:

Ein må leggje til grunn at da forbodet kom, var
det i første rekkje meint å skulle ramme medie-
bedrifter som offentleggjer valdags- og mei-
ningsmålingar. Det er ved offentleggjering av
målingar som inkluderer informasjon om kva
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ei stor mengd med personar faktisk har røysta
at potensialet for utilbørleg påverknad er stort.
Da forbodet vart innført, var det nok i liten grad
tenkt på offentleggjering frå privatpersonar.
Med internett, der kven som helst kan leggje ut
informasjon på nettet, gir dette nye utfordrin-
gar. Slik departementet vurderer det, er det
likevel ikkje særleg aktuelt at enkeltpersonar
står bak valdagsmålingar og meiningsmålin-
gar. Vi viser til at det må leggjast til grunn som
ein føresetnad at dei målingane lova er meint å
ramme, er gjennomførte ut frå ein særskild
metodikk, mellom anna når det gjeld utvalet av
personar som deltek. Privatpersonar som utfø-
rer og offentleggjer private målingar, til dømes
mellom venner og kjende, og legg desse ut på
nettet til dømes i bloggar, vil etter departemen-
tet si vurdering falle utanfor målingar slik val-
lova meiner det.

Handlingsnorma i vallova § 9-9 må såleis
først og fremst seiast å rette seg mot føretak og
det tilseier at berre føretak kan få lovbrotsge-
byr.

Utvalget er enig i at det er mindre aktuelt for pri-
vatpersoner enn for foretak å utføre den typen
valgdagsmålinger og meningsmålinger som for-
budet i valgloven § 9-9 er ment å gjelde for. Utval-
get ser likevel ikke bort fra at det vil kunne fore-
komme at privatpersoner gjør dette. I så fall
mener utvalget at også privatpersoner bør kunne
ilegges overtredelsesgebyr. Utvalget foreslår der-
for å utvide virkeområdet for bestemmelsen om
overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyr bør
kunne ilegges enhver som forsettlig eller uakt-
somt overtrer forbudet mot å offentliggjøre valg-
resultater eller prognoser som er lagd på grunn-
lag av undersøkelser på valgdagen eller dagen før.
Dersom en ansatt i et foretak overtrer forbudet i
sitt arbeid for foretaket, er det foretaket som skal
ilegges overtredelsesgebyret, ikke den ansatte
enkeltpersonen.

19.2 Arbeidstidsbestemmelser

19.2.1 Innledning

Spørsmålet om det er behov for særskilte arbeids-
tidsbestemmelser for valgmedarbeidere i kommu-
nene, er særskilt framhevet i utvalgets mandat.
Bakgrunnen for dette er at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet (KMD) i 2014 mottok en
henvendelse fra Bergen og Trondheim kommu-
ner hvor det ble vist til at det er en utfordring å
overholde arbeidsmiljølovens bestemmelser om

arbeidstid i forbindelse med arbeidet med gjen-
nomføringen av valg. Andre kommuner pekte på
den samme utfordringen i evalueringen av stor-
tings- og sametingsvalget i 2013. Kommunenes
oppfatning er at hverken avtaleadgangen eller dis-
pensasjonsadgangen som følger av arbeidsmiljølo-
ven, er fleksible nok til å omfatte de unntakene det
er behov for ved gjennomføring av valg.

Det er i dag ikke fastsatt særskilte arbeidstids-
bestemmelser for arbeid med valg i lov eller for-
skrift. Det er i flere større kommuner inngått avta-
ler mellom arbeidsgiver og arbeidstakers tillits-
valgte om å gjøre unntak fra arbeidstidsbestem-
melser i forbindelse med valgarbeid, jf. arbeidsmi-
ljøloven § 10-6 femte ledd. Utvalget er ikke kjent
med i hvilket omfang det er inngått slike avtaler.

19.2.2 Gjeldende rett

19.2.2.1 Innledning

Arbeidsmiljøloven kapittel 10 har bestemmelser
om arbeidstid. Formålet med reglene er å verne
arbeidstakerne mot for lang og ubekvem arbeids-
tid av hensyn til deres helse og sosiale velferd.
Det framgår av loven § 10-2 at arbeidstidsordnin-
gen ikke skal innebære at arbeidstakerne utsettes
for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

Lengre arbeidstid enn det bestemmelsene fast-
slår, kan bare avtales der det er gitt adgang til det i
loven, jf. arbeidsmiljøloven § 1-9.

Arbeidstakere i «ledende stilling» og arbeids-
takere i «særlig uavhengig stilling» omfattes ikke
av arbeidstidsbestemmelsene, jf. § 10-12 første og
andre ledd.

19.2.2.2 Hovedregel om arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 10-4 har regler om alminnelig
arbeidstid. Som utgangspunkt skal den alminne-
lige arbeidstid ikke overstige 9 timer i løpet av 24
timer og 40 timer per uke. Arbeidstiden skal nor-
malt være mellom klokken 06.00 og klokken
21.00, jf. arbeidsmiljøloven § 10-11 fjerde ledd.

19.2.2.3 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 10-5 gir mulighet for å gjen-
nomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden.
Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden forutset-
ter skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeids-
taker, arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte
i virksomhet som er bundet av tariffavtale eller
samtykke fra Arbeidstilsynet.
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Ved avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgi-
ver og avtale mellom arbeidsgiver og arbeidsta-
kernes tillitsvalgte i virksomhet som er tariffbun-
den, skal arbeidstiden ordnes slik at den i løpet av
en periode på høyst 52 uker ikke blir lengre enn
den arbeidstiden beskrevet i § 10-4.

Ved avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgi-
ver kan den alminnelige arbeidstiden ikke over-
stige 10 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet
av 7 dager. Grensen på 48 timer kan gjennom-
snittsberegnes over en periode på 8 uker, men må
likevel være slik at den alminnelige arbeidstiden
ikke overstiger 50 timer i noen enkeltuke.

Ved avtale mellom arbeidsgiver og arbeidsta-
kernes tillitsvalgte i tariffbunden virksomhet skal
den alminnelige arbeidstiden ikke overstige 12,5
timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av 7
dager. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsbe-
regnes over en periode på 8 uker, men må likevel
være slik at den alminnelige arbeidstiden ikke kan
overstige 54 timer i noen enkeltuke.

Ved samtykke fra Arbeidstilsynet kan den
alminnelige arbeidstiden i løpet av en periode på
26 uker i gjennomsnitt ikke bli lengre enn den
som er beskrevet i § 10-4. Den samlede arbeidsti-
den kan ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer
og 48 timer i løpet av 7 dager. Grensen på 48 timer
kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8
uker. Arbeidstidsordningen skal drøftes med
arbeidstakernes tillitsvalgte før samtykke gis, og
Arbeidstilsynet skal i avgjørelsen legge særlig
vekt på hensynet til arbeidstakers helse og vel-
ferd.

19.2.2.4 Overtidsarbeid

Arbeid utover lovens grense for alminnelig
arbeidstid regnes som overtidsarbeid. Arbeidsta-
ker kan pålegges overtidsarbeid dersom det fore-
ligger et særlig og tidsavgrenset behov for det, jf.
§ 10-6 første ledd. Overtidsarbeidet skal ikke over-
stige 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i 4 sam-
menhengende uker og 200 timer innenfor en peri-
ode på 52 uker. Arbeidstid utover dette kan bare
pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfelle
har sagt seg villig til det. I tillegg kan ikke samlet
arbeidstid overstige 13 timer i løpet av 24 timer
eller 48 timer i løpet av 7 dager. Grensen på 48
timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode
på 8 uker, men må likevel være slik at den sam-
lede arbeidstiden etter §§ 10-5 andre ledd og 10-6
femte ledd ikke overstiger 69 timer i noen enkelt
uke.

Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i
virksomhet som er tariffbunden, kan skriftlig

avtale overtidsarbeid på inntil 20 timer i løpet av 7
dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke
overstiger 50 timer i 4 sammenhengende uker.
Overtidsarbeidet må ikke utgjøre mer enn 300
timer innenfor en periode på 52 uker. I tillegg kan
disse partene skriftlig avtale unntak fra 13-timers-
grensen, som beskrevet ovenfor, men dette må
likevel være slik at den samlede arbeidstiden ikke
overstiger 16 timer i løpet av 24 timer. Arbeidsta-
ker skal i så fall sikres tilsvarende kompense-
rende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig,
annet passende vern.

Arbeidstilsynet kan tillate samlet overtidsar-
beid på inntil 25 timer i løpet av 7 dager og 200
timer i løpet av en periode på 26 uker. Ved avgjø-
relsen skal Arbeidstilsynet legge særlig vekt på
hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

19.2.2.5 Nattarbeid og arbeid på søndager og 
helgedager

Arbeid på søndager og helgedager samt nattar-
beid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør
det nødvendig, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-10 og
10-11. Arbeid mellom klokken 21.00 og klokken
06.00 er nattarbeid. Arbeidsgiver skal drøfte nød-
vendigheten av nattarbeid og behovet for søn-
dags- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes
tillitsvalgte før det iverksettes.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skrift-
lig avtale om at arbeidstaker på eget initiativ kan
utføre arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00. Ved
tariffbunden virksomhet kan arbeidsgiver og
arbeidstakernes tillitsvalgte inngå skriftlig avtale
om nattarbeid og arbeid på søndager og helgeda-
ger dersom det foreligger et særlig og tidsavgren-
set behov for dette.

19.2.2.6 Daglig og ukentlig arbeidsfri

Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-8 at arbeidsta-
ker skal ha minst 11 timer sammenhengende
arbeidsfri mellom to hovedarbeidsperioder i løpet
av 24 timer. I tillegg skal arbeidstaker i løpet av 7
dager ha en sammenhengende arbeidsfri periode
på 35 timer. Arbeidsgiver og arbeidstakernes til-
litsvalgte i tariffbunden virksomhet kan fravike
bestemmelsen om daglig og ukentlig arbeidsfri.
Partene kan bare inngå slik avtale dersom
arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende
hvileperioder eller annet passende vern der dette
ikke er mulig. Partene kan ikke avtale kortere
arbeidsfri enn 8 timer i løpet av 24 timer eller 28
timer i løpet av 7 dager. Også ved virksomhet som
ikke er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og
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arbeidstakernes representanter på samme vilkår
skriftlig avtale arbeid i den arbeidsfrie perioden
når det er nødvendig for å unngå alvorlige drifts-
forstyrrelser.

19.2.2.7 Avvikende arbeidstidsbestemmelse 
i tariffavtale

Fagforening med innstillingsrett, det vil si fagfore-
ning med mer enn 10 000 medlemmer, kan inngå
tariffavtale om å fravike arbeidstidsbestemmel-
sene med enkelte unntak, jf. arbeidsmiljøloven
§ 10-12 fjerde ledd. Partene kan etter denne
bestemmelsen avtale søndags- og helgearbeid,
nattarbeid, forlenge den alminnelige arbeidstiden
og gjennomsnittsberegne arbeidstiden utover
lovens rammer og vilkår. Partene kan også avtale
utvidet overtid dersom det foreligger et særlig og
tidsavgrenset behov for det. Ved unntak fra daglig
og ukentlig hvile kreves kompenserende hvile
eller annet passende vern. Bestemmelser som tas
inn i en slik avtale, kan ikke stride mot overordnet
tariffavtale med mindre de overordnede tariffpar-
tene godkjenner den.

19.2.2.8 Arbeidstilsynets tillatelse til å fravike 
arbeidstidsordninger

Arbeidstilsynet kan gi samtykke til arbeidstids-
ordninger som fraviker § 10-8 første og andre
ledd. Samtykke kan kun gis dersom arbeidsta-
kerne sikres kompenserende hvile eller annet
passende vern der dette ikke er mulig.

19.2.2.9 Forskriftshjemmel for arbeid av særegen 
art

Dersom arbeidet er av så særegen art at det van-
skelig lar seg tilpasse bestemmelsene i kapitlet
om arbeidstid, er departementet gitt hjemmel til å
gi særlige regler og fastsette unntak fra bestem-
melsene i forskrift, jf. § 10-12 åttende ledd. Det er
med hjemmel i denne bestemmelsen fastsatt for-
skrift 25. mai 2017 nr. 1052 om arbeidstid for avlas-
tere, forskrift 26. juni 2009 nr. 873 om unntak fra
arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for
polititjenestemenn mv., forskrift 3. juli 2008 nr. 783
om arbeidstid mv. for arbeidstakere i grensekrys-
sende jernbanetrafikk, forskrift 16. desember
2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for
visse typer arbeid og arbeidstakergrupper, for-
skrift 24. juni 2005 nr. 686 om arbeidstid i institu-
sjoner som har medleverordninger, og forskrift
10. juni 2005 nr. 543 om arbeidstid for sjåfører og
andre innenfor vegtransport.

Bestemmelsen gjelder ikke bare for arbeid
som ikke lar seg tilpasse bestemmelsene i arbeids-
tidskapitlet, slik tidligere arbeidsmiljølov (1977)
§ 41 var utformet, men også der arbeidet vanskelig
lar seg tilpasse med bestemmelsene. Bestemmel-
sen har altså en noe videre unntaksadgang enn
den tidligere bestemmelsen.

19.2.2.10 Arbeidstidsdirektivet

EUs rådsdirektiv 2003/88/EF av 4. november
2003 om visse aspekter i forbindelse med organi-
seringen av arbeidstiden oppstiller minimumsre-
gler for organisering av arbeidstiden og den nasjo-
nale regulering. Unntak fra arbeidstidsbestem-
melser må ligge innenfor arbeidstidsdirektivet.

Direktivet gir adgang til å gjøre unntak gjen-
nom lov, forskrift eller tariffavtale fra blant annet
krav til daglig og ukentlig hvile. Direktivet oppstil-
ler en liste over hvilke aktiviteter som kan gi
grunnlag for å gjøre unntak, blant annet «aktivite-
ter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at
sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende pro-
duktion», jf. artikkel 17 nr. 3 bokstav c, jf. nr. 2.
Listen er ikke uttømmende, jf. EU-domstolens
dom C-428/09.

Det følger av artikkel 17 nr. 2 at arbeidsta-
kerne må sikres «tilsvarende kompenserende hvi-
leperioder, eller – i usædvanlige tilfælde, hvor det
af objektive grunde ikke er muligt at yde sådanne
tilsvarende kompenserende hvileperioder – på
betingelse af, at der ydes de pågældende arbejds-
tagere en passende beskyttelse».

19.2.3 Utvalgets vurdering

19.2.3.1 Behovet for å gjøre unntak fra 
arbeidstidsbestemmelsene og 
virkeområdet for unntaket

At valg til kommunestyrer, fylkesting, Stortinget
og Sametinget gjennomføres på en korrekt måte,
er avgjørende for demokratiet. Valggjennomføring
er et omfattende arbeid. Omtrent 30 000 valgmed-
arbeidere var med på å avvikle valget i 2017.1

Arbeidet krever kompetanse om gjeldende regel-
verk, det elektroniske valgadministrative systemet
og den praktiske gjennomføringen for øvrig.
Denne kompetansen er begrenset i den enkelte

1 Jostein Ryssevik mfl., «Et spørsmål om tillit – En evalue-
ring av gjennomføringen av valgene i 2017», Ideas2evi-
dence rapport 2/2018 (ideas2evidence, 2018), 
regjeringen.no/contentassets/
0f5a6069322b472181f71a791064c5b7/valgevalue-
ring_2017.pdf. 
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kommune, og det blir dermed stor arbeidsbelast-
ning på enkelte medarbeidere. Det kreves også
stor grad av kontinuitet i arbeidet med å gjennom-
føre valg.

Flere av oppgavene ved valget forutsetter
kveldsarbeid. Det er nødvendig med arbeid i hel-
gen før valgdagen(e) og på valgnatten. Arbeidet
med valget for personer som har et overordnet
ansvar for gjennomføringen, kan innebære at
disse i flere uker før valgdagen, valgdagen og de
påfølgende dagene ikke overholder arbeidstidsbe-
stemmelsene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsbelast-
ningen er imidlertid størst i perioden kort tid før
valgdagen, på valgdagen og kort tid etter valgda-
gen.

Også for andre som er ansatt for å arbeide
med valget, vil arbeid utover arbeidsmiljølovens
rammer forekomme. Arbeidet på valgdagen vil
pågå fra morgenen. Det vil variere fra kommune
til kommune når arbeidet på valgdagen avsluttes. I
større kommuner kan opptellingen pågå utover
natten. Opptellingen av sent innkomne forhånds-
stemmer vil pågå utover tirsdag ettermiddag og
eventuelt kveld, avhengig av omfang. Valgresulta-
tet forventes å foreligge så snart som mulig. Mate-
riell fra stortingsvalg og fylkestingsvalg skal dess-
uten oversendes henholdsvis distriktsvalgstyret
og fylkesvalgstyret så snart som mulig.

Det er viktig å sikre at valggjennomføringen,
opptellingen og valgoppgjøret skjer effektivt og
mest mulig korrekt. Utvalgets vurdering er at
arbeidstidsreglenes normalrammer er til hinder
for tilstrekkelig kontinuitet med arbeidet med
gjennomføringen av valget. Utvalget er kjent med
at det er inngått lokale avtaler om å fravike
arbeidstidsbestemmelsene i enkelte større kom-
muner, men ikke i hvilket omfang slike avtaler er
benyttet.

Utvalget mener på denne bakgrunn at kommu-
nens ansvar for gjennomføring av valget er av så
særegen art at det vanskelig lar seg tilpasse
arbeidstidsreglene i loven. Adgangen til å fastsette
forskrift ansees dermed for oppfylt. Utvalget
understreker at det kun gis unntak for en mindre
og avgrenset gruppe arbeidstakere i kommunen
og ikke et vidtgående unntak for en stor gruppe
arbeidstakere. Unntaket vil dessuten gjelde i et
svært begrenset tidsrom hvert andre år.

Utvalget tar utgangspunkt i at valgansvarlige i
kommunen og andre som arbeider med valg, ikke
innehar «særlig uavhengig stilling» eller «ledende
stilling». Utvalget legger til grunn at arbeidsta-
kerne i kommunen som jobber med gjennomfø-
ring av valg, som hovedregel er omfattet av
arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Utvalget foreslår at unntaket skal gjelde for
arbeidstakere i kommunen eller fylkeskommunen
som på ulike områder har et overordnet ansvar for
valggjennomføringen. Kontinuitet i arbeidet er
viktig for effektiviteten og kvaliteten på gjennom-
føringen av valg.

Videre foreslår utvalget at unntaket skal gjelde
for stemmemottakere og valgfunksjonærer som
arbeider på valgdagen (og valgnatten) samt for
arbeidstakere som teller opp stemmesedler, uav-
hengig når dette foregår. Unntaket vil ikke gjelde
for valgmedarbeidere som sådan, men knytte seg
til de konkrete arbeidsoppgavene som skal utfø-
res i dette forholdsvis korte tidsrommet. Utvalget
mener det er viktig med kontinuitet i arbeidet
med mottak av stemmer på valgdagen og opptel-
lingen av stemmesedler etter at valglokalene er
stengt. Stemmemottakere og øvrige personer som
har arbeidet i valglokalet, vil ha kunnskap om
stemmegivningen som kan ha betydning ved opp-
tellingen av stemmesedler.

Utvalget mener imidlertid at arbeid med mot-
tak av forhåndsstemmer i forhåndsstemmeperio-
den må kunne organiseres innenfor arbeidsmil-
jølovens arbeidstidsbestemmelser ved å ha til-
strekkelig bemanning og en hensiktsmessig vakt-
ordning. Forhåndsstemmelokalenes åpningstider
er etter utvalgets vurdering ikke til hinder for at
arbeidet organiseres innenfor arbeidstidsbestem-
melsene i arbeidsmiljøloven.

Etter utvalgets vurdering er det behov for til-
svarende unntak fra arbeidstidsbestemmelsene
for ansatte i Valgdirektoratet, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og på Stortinget
som har oppgaver ved valget. Utvalget legger til
grunn at medlemmer av det foreslåtte riksvalgsty-
ret ikke er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene
i arbeidsmiljøloven, og dermed er det ikke behov
for å gjøre unntak for disse medlemmene.

Arbeidstidsdirektivets krav til kompenserende
hvile eller annet passende vern ved anvendelsen
av unntaket bør tas inn som et krav i forskriften.

19.2.3.2 Hvilke arbeidstidsbestemmelser det kan 
gjøres unntak fra

Utvalget foreslår at det gis unntak fra arbeidsmil-
jøloven § 10-6, som gir regler om overtid og sam-
let arbeidstid for arbeidstakere i kommunen som
arbeider på valgdagen og valgnatten, for at det i en
begrenset periode skal kunne utføres arbeid med
valggjennomføringen sammenhengende over
flere timer enn det arbeidsmiljøloven tillater. Det
vil si at det gjøres unntak fra regelen om at den
samlede arbeidstiden ikke skal være over 13 timer
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i løpet av 24 timer. Overtidsbegrensningene vil
ikke gjelde.

For arbeidstakere i kommunen med overord-
net ansvar for valggjennomføringen på ulike områ-
der og arbeidstakere i Valgdirektoratet, Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet og ansatte
på Stortinget som arbeider med valggjennomfø-
ring, foreslår utvalget at det i tillegg gis unntak fra
arbeidsmiljøloven § 10-8, som gjelder daglig og
ukentlig arbeidsfri. Det vil si at forskriften gjør
unntak fra reglene om 11 timer daglig arbeidsfri
og 35 timer ukentlig hvile.

19.3 Medienes tilgang til valgresultater

19.3.1 Gjeldende rett

Det følger av valgloven § 9-9 at hverken valgresul-
tater eller prognoser som er lagd på grunnlag av
undersøkelser foretatt den dagen eller de dagene
valget foregår, kan offentliggjøres før tidligst klok-
ken 21.00 på valgdagen mandag.

Forbudet gjelder offentliggjøring av faktiske
valgresultater samt av prognoser basert på inter-
vjuer med velgere på valgtinget (mandag og even-
tuelt søndag). Den prognosen som Valgdirektora-
tet lager, baserer seg på faktiske forhåndsstemme-
resultater og omfattes dermed også av forbudet.
Forbudet omfatter ikke prognoser basert på
undersøkelser som er foretatt tidligere.

Bakgrunnen for valgloven § 9-9 er et ønske om
å skjerme selve valgdagen og sikre at velgerne er
upåvirket av valgresultater. Departementet fram-
hevet i forslag til ny valglov at fristen for offentlig-
gjøring av valgresultater og prognoser burde set-
tes slik at en er sikker på at samtlige valglokaler
er stengt. Samtidig mente departementet at det
ikke var ønskelig å utsette offentliggjøring av valg-
resultater lenger enn det som var strengt nødven-
dig for å sikre at velgerne ikke blir utsatt for uhel-
dig påvirkning.2

Valgloven har ingen regler om medias tilgang
til valgresultater. Praksis er likevel at media etter
avtale kan få tilgang til valgresultater og progno-
ser basert på forhåndsstemmer en og en halv time
før valglokalene stenger. Dette gjør det mulig for
mediene å forberede sendingene sine og være
klare til å rapportere hva valgresultatet viser, klok-
ken 21.00. I dag er det Valgdirektoratet som gjør
avtaler med medier som ønsker slik tilgang, og
data leveres da ut klokken 19.30, direkte gjennom
EVA resultat.3

Praksisen med å gi tilgang til resultater før
valglokalene stenger, går langt tilbake. I
høringsnotat om endringer i valgloven etter valget
i 2007 tas denne problemstillingen opp i forbin-
delse med innføring av overtredelsesgebyret i
§ 15-15.4 Her viser departementet til at det ikke
foreligger en plikt for departementet til å gi ut
resultater til media, og at det har vært vurdert å
stramme inn praksisen. Dette synes imidlertid
ikke å ha blitt fulgt opp av konkrete forslag eller
endring i praksis.

Det har også vært diskutert om kommuner
kan gi opplysninger om valgresultatet til media før
klokken 21.00. I Valghåndboken5 framgår det at

[d]et er ikke adgang til å offentliggjøre resulta-
ter fra den foreløpige opptellingen før kl. 21.00
valgdagen mandag, jf. valgloven § 9-9. Å gi opp-
lysninger om resultatet til media eller til for-
skere er ikke ensbetydende med offentliggjø-
ring. Dersom valgstyret gir slike opplysninger
om resultatet før kl. 21.00, må det også gjøres
oppmerksom på sperrefristen. Den som mottar
informasjon om resultater fra stemmegivnin-
gen før fristen har gått ut, har et eget selvsten-
dig ansvar for å påse at informasjonen ikke
offentliggjøres før kl. 21.00.

Hvorvidt kommunene har gitt ut valgresultater til
media i tillegg til det som følger av tilgangen til
EVA resultat, er ikke kjent.

19.3.2 Utvalgets vurdering

Utvalget har diskutert gjeldende praksis knyttet
til at media får tilgang til foreløpige valgresultater
og prognoser basert på resultatet av opptalte for-
håndsstemmer. Utvalget mener utgangspunktet
må være at valgresultatet ikke skal være kjent før
etter at alle valglokaler er stengt. Det skaper like
vilkår for alle velgere og bidrar til at alle velgere
får tatt sitt valg upåvirket av valgresultatet.

Det er etter utvalgets vurdering uheldig at
praksisen med å gi media tilgang til valgresultater

2 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 270.

3 Ved valget i 2019 inngikk følgende aktører avtale med Valg-
direktoratet og fikk tilgang til EVA resultat: Aftenposten,
Amedia, Bergens Tidende, DN, Fædrelandsvennen, Kom-
munal Rapport, NRK, NTB, Stavanger Aftenblad, TV 2 og
VG.

4 Kommunal- og regionaldepartementet. Høring – forslag til
endringar i vallova og kommunelova, 27. juni 2008. 

5 «Valghåndbok: Oversikt over regelverk som gjelder ved
gjennomføring av valg» (Kommunal- og moderniseringsde-
partementet, 2019). Valghåndboken er ikke rettslig bin-
dende, men er en redegjørelse for regelverket og beskri-
velse av hvordan reglene er blitt forstått. 
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før klokken 21.00 er ulovfestet. Det er eksempel-
vis ikke fastsatt regler om hvem som kan få til-
gang til valgresultater før klokken 21.00. Utvalget
peker på at medielandskapet er endret, og at det
kan stilles spørsmål ved om også andre aktører
skal kunne få tilgang til slike resultater før klok-
ken 21.00. Det har tidligere kommet forespørsler
fra blogger og andre nettsteder om å få tilgang til
valgresultater, men dette har blitt avvist. Utvalget
ser at det i dag er vanskeligere å klart definere
hvilke aktører som har behov for tidlig tilgang til
valgresultater. Prinsippet om likebehandling kan
tale for at enten alle som ønsker tilgang til valgre-
sultater før klokken 21.00, får det, eller at ingen
medier får et slikt fortrinn. Utvalget stiller også
spørsmål ved om det er nødvendig å gi tilgang til
valgresultater allerede klokken 19.30, eller om det
hadde vært tilstrekkelig å gi ut foreløpige valgre-
sultater en halv time før klokken 21.00.

Flertallet i utvalget (alle unntatt Giertsen og
Grimsrud) mener at media ikke lenger skal få til-
gang til valgresultatet før klokken 21.00. Så lenge
stemmelokalene er åpne, bør så få som mulig
kjenne til valgresultatene. Dette er viktig for å
sikre at alle velgere stemmer under samme forut-
setninger. Dette innebærer at hverken Valgdirek-
toratet eller kommunene kan gi ut opplysninger
om valgresultatet før klokken 21.00.

Mindretallet i utvalget (Giertsen og Grimsrud)
mener at ordningen med at medier som har hatt
avtale med valgmyndighetene, får tilgang til valg-
resultater fra klokken 19.30 valgkvelden, bør
videreføres. Disse medlemmene slutter seg til
flertallet i at økningen i antall medier – særlig de
som er nettbasert – kan gjøre det vanskelig å fast-
sette hvilke medier som bør ha tilgang til valg-
resultater før tidspunktet for alminnelig offentlig-
het, som er klokken 21.00 valgkvelden.

En avgrensning av hvilke medier som har den
tilstrekkelige seriøsiteten til å kunne motta valgre-
sultater før klokken 21.00, kan skje ved å legge til
grunn medier som dekkes av mediefrihetsloven.6

Skatteforvaltningsloven bygger på denne avgrens-

ningen for tilgang til skattelistene.7 Domstolsad-
ministrasjonen foretar en liknende avgrensning
når det gjelder tilgang til uanonymiserte rettsav-
gjørelser og tiltalebeslutninger.8 Det er derfor
etter disse medlemmenes vurdering mulig å finne
kriterier for hvilke medier som har den nødven-
dige seriøsitet til å få tilgang til resultater fra klok-
ken 19.30 valgkvelden.

I spørsmålet om medier fortsatt bør ha tilgang
til valgresultater fra valgkvelden klokken 19.30, vil
medlemmene Grimsrud og Giertsen for det første
legge vekt på at det ikke er kjente tilfeller av mis-
bruk av denne ordningen, for det andre vil tilgang
for mediene klokken 19.30 gi mulighet for å plan-
legge profilen på reportasjer og kommentarer,
med de positive følger det har for kvaliteten i valg-
dekningen, og for det tredje vil tilgang klokken
19.30 gi mediene mulighet for å utarbeide egne
prognoser for hele landet og for fylker og kommu-
ner med publisering klokken 21.00.

Hvis mediene ikke lenger får tilgang klokken
19.30, vil det være sannsynlig at de eneste progno-
sene klokken 21.00 vil stamme fra den statlige
valgmyndigheten. Det er uvanlig i internasjonal
sammenheng at staten ved valgmyndigheten utar-
beider prognoser. Medier som i Norge vil utar-
beide egne nasjonale eller lokale prognoser, vil i
praksis få en betydelig ulempe hvis dette arbeidet
først kan starte opp klokken 21.00. En reell kon-
kurranse mellom prognoser utarbeidet av valg-
myndigheten og medier som utarbeider egne
prognoser, vil da bli vanskelig.

Også mindretallet mener at kommunene ikke
skal kunne gi ut opplysninger om valgresultatet
før klokken 21.00.

6 Lov om redaksjonell fridom i media av 13. juni 2008 nr. 41.
7 «Vilkår for bestilling og bruk av skattelister», Skatteetaten,

åpnet 17. februar 2019, https://www.skatteetaten.no/
presse/bestill-skattelister/vilkar-for-bestilling-og-bruk-av-
skattelister/.

8 «Kriterier for godkjenning», Norges domstoler, åpnet 17.
februar 2019, https://www.domstol.no/elektronisk-
pressemappe/kriterier-for-godkjenning/.
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Kapittel 20  

Godkjenning og klage

20.1 Gjeldende rett

20.1.1 Klagerett

Reglene om hvem som kan klage, er like ved alle
valg. Klagerett har alle som har stemmerett ved
valget, jf. valgloven § 13-1 første ledd og § 13-2 før-
ste ledd. Velgeren har bare klagerett i det valgdis-
triktet vedkommende er manntallsført. Kravet om
å være manntallsført i valgdistriktet gjelder ikke
dersom klagen gjelder stemmerett eller adgang til
å stemme.

20.1.2 Klagegjenstand

Velgeren kan klage over «forhold i forbindelse
med forberedelsen og gjennomføringen av stor-
tingsvalget», jf. valgloven § 13-1 første ledd første
punktum. Det samme gjelder ved kommunestyre-
og fylkestingsvalg, jf. valgloven § 13-2 første ledd
første punktum. Dette innebærer at velgeren i
prinsippet kan klage over alle typer forhold så
lenge det er knyttet til forberedelsen eller gjen-
nomføringen av valget. Dette kan både være
enkeltvedtak truffet av valgmyndighetene, brudd
på regelverket for hvordan valget skal forberedes
og gjennomføres, og valgoppgjøret. For at klagen
skal tas under behandling, er det likevel et krav
om at forholdet det blir klaget på, kan utgjøre et
brudd på regelverket for hvordan valget skal for-
beredes og gjennomføres.

Velgeren har ikke klagerett på Stortingets, fyl-
kestingets og kommunestyrets vedtak om valget
er gyldig.

20.1.3 Klagefrist

Klagen må fremmes innen sju dager etter valgda-
gen, jf. § 13-1 andre ledd og § 13-2 andre ledd. Det
er lov å klage før valgdagen, noe som ofte vil være
hensiktsmessig for eventuelt å kunne rette feilen
med virkning for valget.

Dersom klagen gjelder fylkesvalgstyrets valg-
oppgjør ved stortingsvalg, må den fremmes innen

sju dager etter at valgoppgjøret foreligger. Klage
over valgoppgjøret ved kommunestyre- og fylkes-
tingsvalg må fremmes innen sju dager etter at det
er godkjent av kommunestyret eller fylkestinget.

20.1.4 Særregler om klage på listeforslag og 
retting av feil i manntallet

Valgloven inneholder også særlige klageregler for
vedtak om å godkjenne eller å forkaste et liste-
forslag, jf. valgloven § 6-8. Reglene er like ved alle
valgene. Klagerett har for det første alle som har
stemmerett, og som er manntallsført i valgdistrik-
tet. Dersom klagen er begrunnet i at eneretten til
et partinavn er krenket, har også registrerte poli-
tiske partier klagerett. Klagefristen er sju dager
etter at overskriftene på de godkjente valglistene
er offentliggjort.

Etter valgloven § 2-7 kan den som mener at
vedkommende selv eller noen andre uriktig er
innført eller utelatt fra manntallet, kreve at feilen
blir rettet opp. Valgstyrets vedtak om å føre inn
velgeren, eventuelt ikke føre inn velgeren, kan
påklages etter de vanlige klagereglene i valgloven
§ 13-1 første ledd første punktum ved stortings-
valg og § 13-2 første ledd første punktum ved kom-
munestyre- og fylkestingsvalg.

20.1.5 Krav til klagen

En klage skal være skriftlig og skal fremmes for
valgstyret, fylkesvalgstyret, fylkesmannen, depar-
tementet eller Stortingets administrasjon ved stor-
tingsvalg, jf. § 13-1 tredje ledd. Før 1997 skulle kla-
gen fremmes for Stortingets kontor. I sammen-
heng med at klagefristen ble endret, ble de øvrige
instansene tilføyd. Begrunnelsen for endringen
var å sikre at klagefristen dermed ville bli avbrutt
dersom klagen ble sendt til lokale valgmyndig-
heter. Ved fylkestingsvalg skal klagen fremmes
for fylkesvalgstyret og ved kommunestyrevalg for
valgstyret i kommunen, jf. § 13-2 tredje ledd. Der-
som klagen gjelder forhold av betydning for
begge valg, kan den fremmes for enten fylkes-
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valgstyret eller valgstyret. Klagen skal da ansees å
gjelde for begge valg.

20.1.6 Klageinstans

Ved stortingsvalg er Stortinget klageinstans for
klager som gjelder stemmerett eller adgangen til
å stemme. Riksvalgstyret er klageinstans for
øvrige klager, jf. § 13-1 fjerde ledd. Dersom klagen
gjelder stemmerett eller retten til å stemme, skal
riksvalgstyret uttale seg før Stortinget treffer ved-
tak i saken. Øvrige klagesaker blir avgjort av
riksvalgstyret som oversender vedtakene sine til
Stortinget.

Departementet er klageinstans ved kommune-
styre- og fylkestingsvalg, jf. § 13-2 fjerde ledd.

20.1.7 Om avgjørelser i klagesaker kan 
bringes inn for domstolene

Det følger av valgloven § 13-2 fjerde ledd at depar-
tementets vedtak i klagesaker ved kommune-
styre- og fylkestingsvalg er endelige og ikke kan
bringes inn for domstolene. Det kan likevel spør-
res om dette kan tolkes helt etter ordlyden.

I Ot.prp. nr. 45 (2002–2002) viser departemen-
tet til uttalelse fra Høyesteretts kjæremålsutvalg
15. juni 1962, gjengitt i Rt. 1962, s. 571. Departe-
mentet la med denne uttalelsen som bakteppe til
grunn at departementets avgjørelse i klagesaker
(etter gjeldende rett) ikke kan bringes inn for
domstolene. Departementet foreslo derfor å ta inn
i forslaget til ny bestemmelse om klage ved kom-
munestyre- og fylkestingsvalg at departementets
avgjørelse i klagesaker ikke kan bringes inn for
domstolene.

Høyesteretts kjæremålsutvalg var imidlertid
noe mer nyansert enn det som framkommer av
odelstingsproposisjonen. Kjæremålsutvalget la til
grunn at unntaket for domstolsbehandling ikke
kan gjelde ubetinget. Saken gjaldt klage på et
kommunestyrevalg, og uttalelsen er i utgangs-
punktet avgrenset til slikt valg. Utvalget uttalte at

selv når avgjørelser med endelig virkning er
lagt til et forvaltningsorgan, [vil det] etter de
alminnelige prinsipper i vår offentlige rett være
tilbake hos domstolene en viss prøvningsrett
eller kontrollmyndighet som vern mot makt-
misbruk eller annet graverende forhold fra for-
valtningsorganets side.

Etter dette mener utvalget det må kunne legges til
grunn at domstolene i forbindelse med kommune-
styre- og fylkestingsvalg kan prøve om det har

foregått myndighetsmisbruk i departementets
behandling av klage, selv om departementets
avgjørelse normalt ikke vil kunne prøves av dom-
stolene.

Når det gjelder stortingsvalg, har det alltid
vært sikker statsrettslig lære at domstolene ikke
kan overprøve Stortingets avgjørelser, jf. Grunnlo-
ven §§ 55 og 64.1

Det følger av valgloven § 13-1 fjerde ledd at
ved stortingsvalg er riksvalgstyret klageinstans
for alle klager (med unntak av klager om stemme-
rett eller retten til å stemme). Riksvalgstyret skal
sende vedtakene sine i klagesakene til Stortinget,
som tar stilling til om valget er gyldig. Før valglo-
ven av 2002 var Stortinget selv klageinstans for
alle klager ved stortingsvalg.

Det står ikke direkte i valgloven at riksvalgsty-
rets vedtak ikke kan bringes inn for domstolene,
men her må de samme hensynene som ble lagt til
grunn av Høyesteretts kjæremålsutvalg i Rt. 1962
s. 571, kunne legges til grunn. Kjæremålsutvalget
pekte i avgjørelsen på at

[e]n domstolsbehandling vil i regelen være
hensiktsløs, da man ikke kan regne med ende-
lig avgjørelse før kommunestyrets funksjonstid
er helt eller på det nærmeste utløpet. Videre til-
sier særdeles vektige hensyn at det hurtig blir
brakt på det rene om et kommunestyre skal
ansees lovlig valgt.

Det er videre Stortinget selv som tar stilling til gyl-
digheten av valget. Disse forholdene må medføre
at riksvalgstyrets vedtak ikke kan bringes inn for
domstolene.

20.1.8 Godkjenning av valget

Reglene om godkjenning av valget er forskjellige
ved stortingsvalg og ved kommunestyre- og fyl-
kestingsvalg.

Etter Grunnloven § 64 skal «[d]e valgte repre-
sentanter forsynes med fullmakter hvis lovlighet
bedømmes av Stortinget». Dette skjer etter en
toleddet prosess, som er noe ulik for distriktsman-
dater og utjevningsmandater. For distriktsmanda-
tene er det fylkesvalgstyret som «kårer» kandida-
tene etter valgloven § 11-5, mens det er riksvalg-
styret som «kårer» kandidatene til utjevningsman-

1 Frede Castberg, Norges statsforfatning, Tredje utgave, bd.
1 (Oslo: Universitetsforlaget, 1964), s. 270, Castberg, Nor-
ges statsforfatning, Tredje utgave, bd. 2 (Oslo: Universi-
tetsforlaget, 1964), s. 158, og Johannes Andenæs og Arne
Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 10. utgave (Oslo: Univer-
sitetsforlaget, 2006), s. 158.
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datene, jf. valgloven § 11-7. Deretter utferdiger
riksvalgstyret fullmakter til samtlige valgte stor-
tingsrepresentanter og vararepresentanter, jf.
valgloven § 11-8. Loven er taus om riksvalgstyret –
ved eventuell uenighet med et fylkesvalgstyre –
kan utferdige fullmakter til andre direktemanda-
ter enn dem som fylkesvalgstyret har kåret. Full-
maktene sendes til Stortinget.

Stortinget skal etter Grunnloven § 64 ta stil-
ling til om stortingsrepresentantene er gyldig
valgt etter reglene i Grunnloven, lov og forskrift.
Det er det nyvalgte Stortinget som gjør dette.
Denne kontrollen innebærer blant annet å vur-
dere om fylkesvalgstyrenes og riksvalgstyrets val-
goppgjør er korrekt. Stortinget kan i godkjennin-
gen også overprøve riksvalgstyrets avgjørelser i
klagesaker.

Domstolene kan ikke overprøve Stortingets
avgjørelse av om valget er gyldig eller ikke. Hver-
ken velgerne, de som stilte liste, eller enkeltkandi-
dater kan derfor få prøvd Stortingets vedtak.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det
henholdsvis det nye kommunestyret og det nye
fylkestinget som treffer vedtak om hvorvidt valget
er gyldig, jf. valgloven § 13-4 første ledd. Valgsty-
rets og fylkesvalgstyrets møtebøker er grunnlaget
for valgstyrets og fylkesvalgstyrets innstilling og
dermed for kommunestyrets og fylkestingets
beslutning.

Departementet skal varsles dersom valget
kjennes ugyldig. Departement kan deretter påby
omvalg, men det må legges til grunn at det bare
skjer dersom departementet er enig i at valget er
ugyldig.

Gyldigheten av valget kan bringes inn for
departementet for lovlighetskontroll etter kom-
muneloven § 27-1, jf. valgloven § 13-4 femte ledd.
Fristen for å be om lovlighetskontroll er sju dager
etter fylkestingets eller kommunestyrets vedtak
om hvorvidt valget er gyldig. Hvis særlige grun-
ner foreligger, kan departementet på eget initiativ
ta fylkestingets eller kommunestyrets vedtak opp
til lovlighetskontroll.

Hverken velgerne, de som stilte liste, eller
enkeltkandidater kan påklage fylkestingets eller
kommunestyrets vedtak om godkjenning av val-
get.

20.2 Forholdet til internasjonale 
standarder

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i
Europa (OSSE) gjennomførte i 2009 valgobserva-

sjon av stortingsvalget. OSSE kom med to anbefa-
linger knyttet til valgklager i sin rapport:2

It is recommended that consideration be given
to providing the legal right to appeal all ele-
ction-related matters and election results to a
competent court as the final authority on all ele-
ction matters, in line with OSCE commitments
and international good practice.

Consideration could be given to setting spe-
cific expedited time limits for the adjudication
of election-related complaints and appeals by
all relevant authorities including courts, the
NEC and Parliament, in order to be fully con-
sistent with paragraph 5.10 of the Copenhagen
Document.

Daværende Kommunal- og regionaldepartement
ba på denne bakgrunn Veneziakommisjonen, som
er et organ under Europarådet, om en vurdering
av den norske klageordningen ved valgtvister.
Veneziakommisjonen og OSSE kom i 2010 med en
felles uttalelse,3 hvor de konkluderte med at
Norge, for å oppfylle internasjonale standarder og
krav, bør involvere domstolene eller et domstollik-
nende organ ved tvisteløsning av valgrelaterte
saker. Det ble også anbefalt å åpne for å kunne
bringe godkjenningen av valget inn for domsto-
lene, eller et annet uavhengig organ, som vil
foreta den endelige godkjenningen av valget.
Endelig anbefalte Veneziakommisjonen/OSSE at
det ble innført tidsfrister for når vedtak i klagesa-
ker skal foreligge, dette for å sikre rask behand-
ling av klagesakene.

Utvalgsmedlem Holmøyvik har på oppdrag fra
utvalget skrevet et notat om klageordningen ved
stortingsvalg og forholdet til internasjonalt regel-
verk. Utvalget vil her kort redegjøre for innholdet
i notatet. Notatet er tatt inn som vedlegg 1 i utred-
ningen.4 Notatet drøfter to spørsmål:
1. Er den gjeldende klageordningen hjemlet i

Grunnloven og valgloven i samsvar med inter-
nasjonale standarder for valglovgivning?

2 «Norway Parliamentary Elections 14 September 2009»,
OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report
(Warszawa: Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i
Europa, 2009).

3 «Joint Opinion on the Electoral Legislation of Norway»
(Venezia: European Commission For Democracy Through
Law (Veneziakommisjonen) og OSCE Office For Democra-
tic Institutions And Human Rights (OSCE/ODIHR), 2010),
CDL-AD(2010)046. 

4 Eirik Holmøyvik, «Klageordning for stortingsval», Vedlegg
1 til utredningen, 2020. 
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2. Hvilke krav stiller de internasjonale standar-
dene til en eventuell ny klageordning ved stor-
tingsvalg?

Notatet konkluderer med at den norske klageord-
ningen hverken er i samsvar med Veneziakommi-
sjonens anbefalinger i «Code of Good Practice in
Electoral Matters» eller den europeiske mennes-
kerettskonvensjonen (EMK) protokoll 1 artikkel
3. Denne bestemmelsen krever en reell og effek-
tiv behandling av valgtvister. I dette ligger at
valgtvister i siste instans skal kunne prøves judisi-
elt av en upartisk klageinstans. Etter grunnlovsre-
visjonen i 2014 kan et tilsvarende krav trolig utle-
des av Grunnloven § 49 første ledd andre punk-
tum.

Når det gjelder hvilke krav som stilles til en
eventuell ny norsk klageordning, konkluderer
notatet med at hverken «Code of Good Practice in
Electoral Matters» eller EMK kan forstås slik at
klageinstansen må være en domstol, men at en
klageinstans må oppfylle de samme rettssikker-
hetskrav i klagebehandlingen som en domstol.
Dette innebærer at klagebehandlingen må være
judisiell, det vil si at det stilles krav til klageinstan-
sens formelle og reelle selvstendighet, juridisk-
faglige kompetanse, upartiske sammensetning,
kompetanse til å ta bindende avgjørelser og pro-
sessuelle garantier som kontradiktorisk saksbe-
handling.

20.3 Nordisk rett

Både Finland, Sverige og Danmark har regler
som fastsetter om det ved omvalg er medlem-
mene av det nyvalgte eller gamle folkevalgte orga-
net som skal fungere inntil omvalget er gjennom-
ført. Disse reglene er nærmere omtalt i kapittel 21
om omvalg.

20.3.1 Finland

Klage blir regulert i kapittel 8 i den finske valgord-
ningen. § 101 bestemmer at «[b]esvär får anföras
av var och en vars rätt eller fördel beslutet krän-
ker». Kandidater og partier som deltok i valget,
kan klage dersom de mener avgjørelsen er lovstri-
dig. I tillegg kan enhver velger i valgdistriktet
eller kommunen klage med påstand om at valget
har blitt gjennomført feil, og at dette har kunnet
innvirke på valgresultatet.

Klagen skal fremmes for den lokale forvalt-
ningsdomstolen innen 14 dager fra valgresultatet
er offentliggjort. Domstolens avgjørelse kan

påklages videre til den høyeste forvaltningsdom-
stolen.

20.3.2 Sverige

I Sverige blir klager på alle valg avgjort av en sær-
skilt nemnd – Valprövningsnämnden. Det følger
av den svenske grunnloven (Regeringsformen) at
avgjørelsene til Valprövningsnämnden er endelige
og ikke kan overprøves av domstolene.5 Medlem-
mene i Valprövningsnämnden velges av Riksda-
gen etter hvert ordinære riksdagsvalg, og med-
lemmene sitter i nemnda til neste ordinære riks-
dagsvalg er godkjent. Nemnda har sju medlem-
mer. Lederen skal velges særskilt og må være
eller ha vært dommer og kan ikke være medlem
av Riksdagen. Det er derimot ingen særskilte krav
til de resterende seks medlemmene. De er i dag
nåværende eller tidligere medlemmer av Riksda-
gen fra ulike partier.

Den svenske valgloven kapittel 15 inneholder
bestemmelser om klage ved valg. Den sentrale
bestemmelsen er § 3 nr. 4 om at länsstyrelsens eller
den sentrale valgmyndighetens avgjørelse om å
fastsette valgresultatet kan påklages til Valpröv-
ningsnämnden. Velgerne kan klage dersom de
mener det har blitt begått feil som har påvirket
valgresultatet. Klageberettiget er de som er mann-
tallsført ved valget, og partier som har deltatt i val-
get. Klagen kan framsettes tidligst dagen etter
valgdagen og senest innen ti dager etter at valget
ble avsluttet.

20.3.3 Danmark

Danmark har to valglover, én om valg til Folketin-
get og én om kommunale og regionale valg.
Reglene om klage står i kapittel 11 (i lov om valg
til Folketinget) og kapittel 9 (i lov om kommunale
og regionale valg).

Ved valg til Folketinget kan enhver velger
klage over valget. Klagen skal stiles til Folketinget
og sendes til Social- og Indenrigsministeriet, som
forbereder klagen for Folketinget. Klagefristen er
«ugedagen etter valgdagen», som betyr at klage-
fristen er én uke. Danmark er sammen med
Norge et av få land i Europa der parlamentet er
siste instans for valgklager ved parlamentsvalg.
Det følger av den danske grunnloven § 33 at «Fol-
ketinget afgør selv gyldigheden af sine medlem-
mers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et med-
lem har mistet sin valgbarhed». Derimot kan dom-
stolene prøve valgmyndighetenes vedtak om hvor-

5 Regeringsformen kapittel 3 § 12.
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vidt stemmerettsvilkårene i den danske grunnlo-
ven § 29 er oppfylt. Dette er spørsmål om
vedkommende har dansk innfødsrett, har fast
bopel i riket, har nådd myndighetsalderen, og om
vedkommende er umyndiggjort.6

Ved kommunal- og regionalvalg kan enhver
velger i kommunen og regionen klage over valget.
Klageinstansen er henholdsvis kommunalbestyrel-
sen og regionsrådet. Klagen må fremmes senest
ukedagen etter valgdagen. Vedtaket i klagesaken
kan bringes inn for Social- og Indenrigsministeriet
for endelig avgjørelse senest 14 dager etter at
avgjørelsen er meddelt klageren.

20.4 Utvalgets vurdering

20.4.1 Strukturen i lovverket

Gjeldende valglov kapittel 13 omhandler både kla-
geregler, regler om godkjenning av valget og
bestemmelser om omvalg. Klagereglene kommer
før reglene om godkjenning, og det er en naturlig
rekkefølge etter gjeldende rett fordi det – med
unntak av lovlighetskontrollen – ikke er klagerett
på godkjenningsvedtakene.

Utvalget foreslår imidlertid at det skal være
generell klagerett også på godkjenningsvedta-
kene, og den gjeldende rekkefølgen framstår der-
for som uheldig. Det naturlige vil være å gå fra
reglene om valgoppgjør, mandatfordeling og kan-
didatkåring til bestemmelsene om godkjenning.
Da beskrives den regulære situasjonen samlet og
kronologisk i valgloven, fra listeforslagene sendes
inn til valgmyndighetene, til valget blir godkjent.

Reglene om klage og eventuelt omvalg bør
komme etter at normalsituasjonen er beskrevet.
Utvalget har utformet sitt forslag i tråd med dette.

Det normale i forvaltningsretten er at klageret-
ten først oppstår etter at førsteinstansen har truf-
fet sin avgjørelse. Den saksbehandlingen som fin-
ner sted hos førsteinstansen fram til avgjørelsen,
kan ikke angripes formelt før det finnes et vedtak.
(Det sees da bort fra tilfeller av særlig klagerett på
innsynsrett, utleveringspålegg osv.).

Overført på valgloven ville det bety – når tvis-
ter om manntallsføring og stemmerett holdes
utenfor – at det ikke var løpende klagerett på hen-
delser under valgavviklingen, men først klagerett
etter at Stortinget, fylkestinget og kommunestyret
(førsteinstansene) traff sin beslutning om å god-
kjenne valget. Ytre sett kunne alt (godkjenning av

lister, rigging av valglokaler, opptelling, kandidat-
kåring osv.) fram til Stortinget, fylkestinget og
kommunestyret godkjenner valget, ansees som
saksbehandling fram mot dette vedtaket. Dette
ville formelt sett vært en farbar vei, særlig om en
samtidig hadde bestemmelser om at det nyvalgte
organet var lovlig sammensatt inntil klagerunden
eventuelt viste noe annet.

Under et slikt system måtte førsteinstansen
(de nyvalgte organene med eventuell hjelp fra de
ulike valgstyrene) ta stilling til alle innsigelsene
mot irregulære forhold før en eventuelt godkjente
valget, slik enhver førsteinstans ellers må gjøre
fram til det treffes vedtak i en sak. Førsteinstan-
sene måtte da gjøre dette uten hjelp fra et klageor-
gan, men basert på egne vurderinger. Innsigel-
sene fra velgerne og partiene fram til endelig ved-
tak ville ikke vært klager, men nettopp innsigel-
ser. Dersom innsigelsene ikke ble tatt til følge,
ville de etter at godkjenningsvedtaket var truffet,
kunne bli til klager.

Utvalget foreslår nå en kombinasjon. Innsigel-
ser fram til godkjenningsvedtaket vil som i dag bli
behandlet som klager. De vil bli vurdert av de
ulike valgstyrene og deretter avgjort av klagein-
stansen. Samtidig foreslås det en klagerett på
selve godkjenningen, med et annet innhold enn
den lovlighetskontrollen som i dag finnes vedrø-
rende fylkestingets og kommunestyrets egengod-
kjenning.

Det gir noen nye utfordringer. Det blir da nød-
vendig å regulere hvordan førsteinstansene (Stor-
tinget, fylkestinget og kommunestyret) skal for-
holde seg til både avgjorte og ikke-avgjorte klager
før de treffer vedtak om godkjenning eller ikke.
Og det oppstår spørsmål om hvordan en skal hin-
dre at klagegrunnlag som allerede er avgjort av
klageinstansen før godkjenningen av valget, blir
gjentatt som klagegrunnlag ved klage på godkjen-
ningsvedtaket. Med klagegrunnlag menes de
rettsstiftende faktiske forhold som klageren byg-
ger klagen på, jf. parallellen til påstandsgrunnlag i
tvisteloven § 11-2 andre ledd.

For stortingsvalgets vedkommende er det
siste spørsmålet neppe vanskelig. Utvalget fore-
slår at Stortingets godkjenningsvedtak under nær-
mere vilkår knyttet til den rettslige interessen kan
bringes inn for Høyesterett. Klagen skal settes
fram for Høyesterett gjennom søksmål mot Stor-
tinget. Det er klart nok at Høyesterett ikke kan
være bundet av avgjørelser fra den klageinstansen
(riksvalgstyret) som skal ta stilling til klager fram-
satt før godkjenningen.6 Se for eksempel dansk høyesteretts dom i U 2000.669 H.
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20.4.2 Godkjenning av valget

Ved stortingvalg og fylkestingsvalg vil henholds-
vis distriktsvalgstyret og fylkesvalgstyret etter
siste opptelling ha fastsatt den enkelte listes
«stemmetall». Ved kommunestyrevalg vil valgsty-
ret ha fastsatt den enkelte listes «listestemmetall».

Dette er gjort etter at de samme valgorganene
har foretatt nødvendige (opp)rettinger. Bakgrun-
nen for rettinger kan være forhold de ulike valg-
styrene selv har oppdaget, eller det kan være kla-
ger. Klager holdes foreløpig utenfor.

Deretter går prosessen kronologisk over til
mandatfordeling og kandidatkåring, jf. gjeldende
valglov §§ 11-4 til 11-13. Dette omtales i gjeldende
rett som «valgoppgjøret» og gjøres ved stortings-
valget av fylkesvalgstyret (med unntak for Oslo)
når det gjelder distriktsmandatene, og av
riksvalgstyret når det gjelder utjevningsmanda-
tene. Ved fylkestingsvalget foretas valgoppgjøret
av fylkesvalgstyret og ved kommunestyrevalget av
valgstyret.

Ved stortingsvalget blir det utferdiget fullmak-
ter til samtlige valgte stortingsrepresentanter og
vararepresentanter. Dette gjøres av riksvalgstyret,
på bakgrunn av valgoppgjørene i de 19 valgdistrik-
tene og et eget valgoppgjør for utjevningsmanda-
tene. Fullmaktene sendes Stortinget. Det utferdi-
ges ikke tilsvarende fullmakter til de valgte med-
lemmene av fylkesting og kommunestyrer og
deres vararepresentanter, men de underrettes om
valget.

Etter dette kan valget godkjennes av henholds-
vis Stortinget, fylkestinget og kommunestyret.
Dersom det ikke hefter noen svakheter ved valg-
oppgjøret og det heller ikke er framsatt innvendin-
ger/klager mot forberedelsen eller gjennomførin-
gen av valget, vil godkjenningen reelt være en til-
slutning til det ansvarlige valgorganets valgopp-
gjør. Dersom det foreligger uregelmessigheter,
må det nyvalgte organet ta stilling til om feil kan
rettes og om det er sannsynlighetsovervekt for at
feilen har hatt innflytelse på valgresultatet.

Etter utvalgets vurdering er det ikke behov for
større materielle endringer i bestemmelsene om
valgoppgjør og godkjenning. Som det framgår av
punkt 20.4.3, foreslår utvalget enkelte endringer
vedrørende klagereglene, og dette medfører at
bestemmelsene om godkjenning må endres noe.
Utgangspunktet må være at klagebehandlingen
knyttet til forberedelsen og gjennomføringen av
valget er avsluttet på det tidspunktet det valgte
organet skal ta stilling til om valget skal godkjen-
nes eller ikke. Det må derfor reguleres hvordan
organet skal forholde seg til avgjørelsene i klage-

sakene. Det må videre gis bestemmelser for den
situasjonen at klagebehandlingen trekker ut i tid,
og om det er nytt eller gammelt organ som funge-
rer i mellomtiden.

20.4.2.1 Stortingsvalg

For Stortingets vedkommende foreslår utvalget
en videreføring av gjeldende valglov § 13-3, men
med direkte angivelse av ugyldighetsgrunnene.
Videre foreslås det en bestemmelse om midlerti-
dig godkjenning dersom klageinstansen har
besluttet omvalg, eller dersom klagebehandlingen
ikke er avsluttet i klageinstansen.

På det tidspunktet Stortinget tar stilling til om
valget er gyldig eller ikke, må Stortinget ha full
informasjon om vedtakene i klageinstansen, det
vil si riksvalgstyret. Situasjonen kan da enten
være at riksvalgstyret har kommet til at valget er
ugyldig, og derfor har vedtatt omvalg, eller at
riksvalgstyret har kommet til at valget er gyldig. I
det første tilfellet – der omvalg er vedtatt – kan
ikke Stortinget ta endelig stilling til fullmaktene
for de mandatene som er berørt av omvalget. Om
omvalg er besluttet i én kommune, vil dette ha
betydning for direktemandatene fra dette valgdis-
triktet og for samtlige utjevningsmandater. Disse
fullmaktene kan derfor bare gis en midlertidig
godkjenning. Stortinget må avvente omvalget.
Stortinget kan ikke omgjøre riksvalgstyrets ved-
tak om omvalg. Først etter omvalget kan Stortin-
get ta endelig stilling til de siste fullmaktene. Stor-
tinget kan da komme til at heller ikke omvalget
var gyldig. Men Stortinget kan ikke beslutte at det
første valgresultatet skal gå foran resultatet av
omvalget. At Stortinget på denne måten må følge
riksvalgstyrets vedtak om omvalg, innebærer ikke
en overprøving av Stortinget, idet riksvalgstyrets
vedtak kommer først i tid.

I det andre tilfellet – der riksvalgstyret etter
klage har kommet til at valget er gyldig – kan Stor-
tinget likevel komme til at valget er ugyldig. Dette
gjelder uavhengig av årsaken til at Stortinget ser
annerledes på saken enn riksvalgstyret, altså uav-
hengig av om dette skyldes at det har kommet til
et nytt faktum, av om faktum bedømmes annerle-
des, eller av om Stortinget ser annerledes på retts-
anvendelsen.

I en situasjon der klageinstansen ikke har fer-
digbehandlet alle klagene før Stortinget trer
sammen, vil Stortinget være avskåret fra en ende-
lig godkjenning av valget. Dette er en situasjon
som ideelt sett ikke skal oppstå, idet både klage-
frister og sammensetningen av riksvalgstyret skal
være slik at det oppnås rask klagebehandling. For
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det spesielle tilfelle at slik forsinkelse likevel
skulle oppstå, må forholdet reguleres. Dersom
den eller de ubehandlede klagene er knyttet til
forholdene i bare ett valgdistrikt, kan direkteman-
datene fra andre valgdistrikter gis endelig god-
kjenning. Midlertidig godkjenning innebærer at
representantene har full kompetanse.

20.4.2.2 Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Bestemmelsene om godkjenning av fylkestings-
valget og kommunestyrevalget bør så langt som
mulig følge bestemmelsene om godkjenning av
stortingsvalget. Utvalget foreslår imidlertid at fyl-
kestinget og kommunestyret – i motsetning til
Stortinget – skal være bundet av klageinstansens
vedtak fullt ut, samt at kompetansen til å beslutte
omvalg legges til klageinstansen.

Det får som konsekvens at det nye fylkestinget
og det nye kommunestyret ikke kan godkjenne
valget før det er avklart om det har kommet kla-
ger på valget, og før det foreligger vedtak i klage-
saken. Dersom det ikke har kommet klager på val-
get, må fylkestinget eller kommunestyret – som
førsteinstans – ta stilling til gyldigheten av valget
ut fra de alminnelige ugyldighetsgrunnene ved
valg. Om fylkestinget eller kommunestyret finner
valget ugyldig, skal klageinstansen varsles. Klage-
instansen skal da ta selvstendig stilling til om det
foreligger ugyldighet, og eventuelt beslutte
omvalg.

Dersom det er innkommet klage, kan fylkes-
tinget og kommunestyret ikke ta stilling til om val-
get er gyldig, før det foreligger vedtak i klagesa-
ken. Dersom klageinstansen som følge av klagen
– eller andre forhold – har besluttet omvalg, kan
ikke det nyvalgte organet tre sammen. Det gamle
fylkestinget og det gamle kommunestyret vil da
fungere fram til det er holdt omvalg.

Dersom utfallet av klagesaken er at klagein-
stansen ikke kjenner valget ugyldig, kan det
nyvalgte organet tre sammen. Også da må fylkes-
tinget og kommunestyret ta stilling til om valget
skal godkjennes, men den eventuelle ugyldighe-
ten må bygge på forhold som ikke allerede er for-
kastet av klageinstansen som ugyldighetsgrunn.

20.4.3 Klage på valget

20.4.3.1 Særlige hensyn på valgområdet

Utvalget vil peke på at klager på valgområdet på
enkelte punkter skiller seg fra klager på andre
områder.

Det er behov for at klagen blir behandlet raskt,
enten fordi det er nødvendig for å kunne rette på
forholdet det klages på, før valget er avsluttet,
eller fordi det vil være uheldig om det i lang tid
hefter usikkerhet ved om valget er gyldig.

Klager på valget er bare aktuelt hvert annet år,
og det er få klager ved hvert valg. Dertil er det
bare klager på valget i noen få kommuner ved
hvert valg. Dette gjør at valgstyrene får lite erfa-
ring med behandling av klager. I mange av kla-
gene er ikke jussen i saken vanskelig. Enkelte
ganger er det imidlertid ikke så lett å få fastslått
hva som faktisk skjedde. Dette kan ha sammen-
heng med at en del klager er dårlig begrunnet og
inneholder få opplysninger.

Ved valg vil det ofte være slik at det ikke er
mulig å rette på feilen det klages på, for eksempel
dersom klagen dreier seg om brudd på forbudet
mot valgpåvirkning i valglokalet.

20.4.3.2 Behov for uavhengig juridisk prøving av 
valgklager

Når det gjelder klager på forberedelsen og gjen-
nomføringen av valget, er det etter gjeldende rett
riksvalgstyret som avgjør disse ved stortingsvalg,
og departementet som avgjør klager ved kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg. Behandlingen av kla-
gene i disse organene tilfredsstiller ikke kravene
til en uavhengig juridisk prøving.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det
kommunestyret og fylkestinget selv som god-
kjenner valget. Ved disse valgene kan riktignok
godkjenningen overprøves av departementet
dersom det foretar lovlighetskontroll av godkjen-
ningsvedtaket, jf. kommuneloven § 27-3 fjerde
ledd sammenholdt med § 27-1 andre ledd. Depar-
tementet er imidlertid politisk styrt og tilfreds-
stiller ikke kravene til en uavhengig juridisk
prøving.

Ved stortingsvalg er det Stortinget selv som
foretar den endelige godkjenningen av valget.

Utvalget viser til at i moderne tid har Stortin-
get ved godkjenningen av stortingsvalget, med
unntak av valget i 1993, truffet enstemmige ved-
tak om å godkjenne fullmaktene til representan-
tene. Imidlertid har vi eksempler på politisering
av godkjenningen av fullmaktene i perioder med
sterk politisk spenning, som i 1880- og 1890-
årene.7 Også i mellomkrigstiden var det jevnlige
dissenser og særmerknader i forbindelse med gyl-

7 Rolf Danielsen, Det Norske storting gjennom 150 år: Tids-
rommet 1870–1908, bd. 2. (Oslo: I kommisjon hos Gylden-
dal norsk forlag, 1964), s. 107–110.
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digheten av fullmaktene.8 I slike tilfeller vil det
være risiko for at representantens syn på gyldig-
hetsspørsmålet kan være påvirket av om resulta-
tet er til gunst eller ugunst for eget parti, og det
kan uansett oppstå en oppfatning blant velgerne
om at det ligger partipolitiske vurderinger bak
hvordan de ulike partiene stemmer.

Utvalget mener at valgordningen må innrettes
for å møte mulige framtidige utfordringer som i
dag kanskje framstår som mindre sannsynlige. At
velgerne har tillit til at valget blir gjennomført i
tråd med lovverket, er en grunnleggende forutset-
ning for legitimiteten til valgordningen og tilliten
til det politiske systemet ved Stortinget, regjerin-
gen, fylkestingene og kommunestyrene. Selv om
utvalget har stor tillit til det norske valgsystemet
og hvordan behandlingen av klager foregår,
mener utvalget det er uheldig at valgtvister om
forberedelsen og gjennomføringen av valget og
om godkjenningen av valget ikke kan bringes inn
for en uavhengig juridisk instans for endelig
avgjørelse. En slik adgang vil kunne ha stor betyd-
ning for velgernes tillit til valgresultatet i tilfeller
hvor det er uenighet om det har skjedd feil i forbe-
redelsen eller gjennomføringen av valget, og om
hvilke konsekvenser eventuelle feil skal ha for gyl-
digheten av valget. En uavhengig juridisk prøving
vil også styrke velgernes rettssikkerhet, ved at de
kan få prøvd om rettighetene deres etter valgre-
gelverket er brutt. Utvalget viser også til at Norge
er folkerettslig og internrettslig forpliktet til å ha
en ordning med uavhengig juridisk prøving av val-
get. Utvalget foreslår på denne bakgrunn å inn-
føre en adgang til å få tvister om valget, også om
godkjenningen av valget, prøvd av en uavhengig
juridisk instans.

20.4.3.3 Ordning med uavhengig juridisk prøving

Både nasjonalt og internasjonalt regelverk stiller
krav til tvisteløsning, enten den skjer i domstols-
apparatet eller som en administrativ ordning.
Utvalget viser til Difi-rapport 2014:2 Viltvoksende
nemnder? Om organisering og regulering av stat-
lige klagenemnder og NOU 2017: 8 Særdomstoler
på nye områder, som begge redegjør nærmere for
hvilke forhold som bør reguleres, og for hvilke
krav som bør stilles til tvisteløsning i henholdsvis
klagenemnder og domstoler. Sentralt her står

krav til uavhengighet, kontradiksjon og begrun-
nelse.

Utvalget foreslår at klager ved stortingsvalg,
fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal avgjø-
res av riksvalgstyret i en ny form, og at Stortin-
gets vedtak om hvorvidt valget er gyldig, skal
kunne prøves for Høyesterett. Regelverket for
riksvalgstyret må etter utvalgets vurdering utfor-
mes slik at det oppfyller de kravene til domstols-
behandling som følger av nasjonalt og internasjo-
nalt regelverk. Utvalget vil her redegjøre for en
del sentrale punkter som etter utvalgets vurdering
bør utgjøre grunnstammen i et slikt regelverk.

Klageinstans

Utvalget mener at dagens klageordning der
riksvalgstyret og departementet behandler kla-
ger på forberedelsen og gjennomføringen av val-
gene, fungerer godt. Etter utvalgets vurdering bør
derfor ikke klageordningen endres mer enn det
som er nødvendig for å sikre en uavhengig juri-
disk prøving. Det innebærer at ved stortingsvalg
bør det fortsatt være riksvalgstyret som behand-
ler klager på forberedelsen og gjennomføringen
av valget. Utvalget mener imidlertid at det er
behov for å endre på hvordan riksvalgstyret er
sammensatt, for å sikre riksvalgstyret den nød-
vendige juridiske kompetansen og uavhengighe-
ten som kreves etter internasjonal rett. Utvalget
mener videre at departementet ikke bør være kla-
georgan ved kommunestyre- og fylkestingsvalg,
da dette ikke sikrer den nødvendige uavhengighet
i klagebehandlingen. Det er heller ikke hensikts-
messig å ha to ulike organer til å behandle kla-
gene ved de ulike valgene. Å legge klagebehand-
lingen ved alle valg til riksvalgstyret vil dessuten
bidra til at en lærer mer om valgordningen og kla-
gesaker i riksvalgstyret. Utvalget mener etter
dette at riksvalgstyret også bør behandle klager
på forberedelsen og gjennomføringen av kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg. Riksvalgstyret bør
videre behandle klager på kommunestyrets og fyl-
kestingets vedtak om hvorvidt valget er gyldig.

Etter utvalgets vurdering bør imidlertid ikke
riksvalgstyret behandle klager på Stortingets god-
kjenning av stortingsvalget. I Norge finnes det tre
statsmakter: Stortinget, regjeringen og domsto-
lene. Grunnloven har flere bestemmelser som
bygger på at det er domstolene, og ikke en av de
andre statsmaktene, som skal utøve den døm-
mende myndigheten, jf. Grunnloven §§ 88, 90, 95
og 96. Det følger av § 88 at «Høyesterett dømmer i
siste instans», og av § 90 at «Høyesteretts dom-
mer kan i intet tilfelle påankes».

8 Karl Harald Søvig, «Hvem dømmer i valgtvister?», i Nybrott
og odling: festskrift til Nils Nygaard på 70 årsdagen, 3. april
2002, red. Gudrun Holgersen, Kai Krüger, og Kåre Lille-
holt (Bergen: Fagbokforlaget, 2002).
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Utvalget har vurdert om også lekmenn bør
være med på å avgjøre om Stortingets vedtak om
godkjenning av valget er gyldig. Et alternativ
kunne da være å etablere en særskilt ordning
hvor Høyesterett etter mønster fra Riksretten blir
supplert med lekmenn når Høyesterett skal
behandle klager på godkjenningen av stortings-
valget. Utvalget viser imidlertid til at Stortingets
myndighet etter Grunnloven § 64 til å avgjøre om
stortingsvalget er gyldig, og § 55 til å avgjøre
stridigheter om stemmerett, innebærer unntak fra
at det er domstolene som utøver dømmende myn-
dighet.9 Utvalget vil i denne sammenhengen også
nevne at Høyesterett i Grunnloven § 89 er gitt
kompetanse til å avgjøre om lover og forvaltnings-
vedtak er i samsvar med Grunnloven. Med dette
er Høyesterett, som det eneste organet utenfor
Stortinget selv, gitt en kontrollfunksjon overfor
Stortinget. Denne kontrollfunksjonen har Høyes-
terett utøvd i 200 år, og den ble grunnlovfestet i
2015, noe som gir Høyesterett særskilt autoritet
og legitimitet til å kontrollere gyldigheten av Stor-
tingets godkjenning av valget. Utvalget mener på
bakgrunn av dette at det vil være mest i tråd med
Grunnlovens system at det er Høyesterett alene
som har kompetanse til å prøve Stortingets vurde-
ring av om stortingsvalget er gyldig.

Sammensetning av riksvalgstyret

Det følger av valgloven § 4-4 at riksvalgstyret skal
bestå av minst fem medlemmer. Praksis har vært
at alle partiene på Stortinget har vært represen-
tert med ett medlem i riksvalgstyret, normalt tidli-
gere stortingsrepresentanter.

Utvalget foreslår at Stortinget skal oppnevne
medlemmene av riksvalgstyret, slik ordningen er i
Sverige for Valprövningsnämnden. Alternativet er
at riksvalgstyret blir oppnevnt av Kongen slik som
i dag. Etter utvalgets vurdering er det uheldig om
riksvalgstyret blir oppnevnt av regjeringen. I Stor-
tinget vil oppnevningen av riksvalgstyrets med-
lemmer bli gjenstand for offentlig debatt i forkant
av vedtaket, og flertallet i Stortinget vil stå bak
vedtaket. Oppnevning gjort av Kongen vil ikke i
like stor grad få offentlig oppmerksomhet i for-
kant av vedtaket. Dersom Kongen oppnevner
riksvalgstyrets medlemmer, vil det ved mindre-
tallsregjeringer heller ikke stå et flertall i Stortin-
get bak oppnevningene. Utvalget foreslår på
denne bakgrunn at Stortinget etter at hvert stor-
tingsvalg er endelig godkjent, oppnevner et
riksvalgstyre som fungerer i fire år fra 1. januar

andre årsskiftet etter stortingsvalget. Dette vil
sikre at alle storting blir involvert i oppnevningen
av riksvalgstyret, noe utvalget mener er viktig for
dets legitimitet. For å bidra til kontinuitet i
riksvalgstyrets arbeid foreslår utvalget at medlem-
mene skal kunne gjenoppnevnes.

Utvalget mener det er viktig at Stortingets pro-
sess med å oppnevne medlemmer til riksvalgsty-
ret er mest mulig åpen. Det må være kjent hvem
de foreslåtte medlemmene er, før oppnevningen,
slik at det er mulig å komme med innvendinger
mot oppnevningen. Utvalget ser det som naturlig
at det er Stortingets presidentskap som innstiller
ved oppnevning av medlemmer til riksvalgstyret.

Utvalget mener at det for å sikre at riksvalgsty-
ret er uavhengig, bør gjelde visse begrensninger
på hvilke personer som kan oppnevnes til styret.
Sittende stortings-, fylkestings- og kommunesty-
rerepresentanter samt deres vararepresentanter
bør ikke kunne velges til medlemmer eller vara-
medlemmer. Videre bør statsråder, statssekretæ-
rer, politiske rådgivere i departementene og på
Stortinget være unntatt fra oppnevning. Dersom
medlemmer og varamedlemmer av riksvalgstyret
blir oppført på valglister ved valg til Stortinget, fyl-
kestinget eller kommunestyret, må de tre ut av
riksvalgstyret. Plikten til å tre ut av riksvalgstyret
inntrer fra det tidspunktet listeforslaget er god-
kjent.

Etter utvalgets vurdering bør riksvalgstyret
bestå av dommere og av personer med annen rele-
vant erfaring, for eksempel lang parlamentarisk
bakgrunn. Utvalget mener at dommere bør
utgjøre flertallet i riksvalgstyret. Slik bør det være
både for å sikre juridisk prøving av saken og for å
sikre den nødvendige uavhengigheten. Etter
utvalgets vurdering bør riksvalgstyret bestå av tre
dommere og to lekmenn med annen relevant erfa-
ring. Utvalgets leder må være dommer. For å
sikre at riksvalgstyret til enhver tid er beslutnings-
dyktig, bør det også velges varamedlemmer. Av
samme grunn bør Stortinget velge nytt medlem
eller varamedlem dersom et medlem eller vara-
medlem dør eller ikke er i stand til å utføre vervet,
tas fra vervet eller på eget initiativ trer ut av
riksvalgstyret.

Utvalget mener videre at det bør være mulig
for det enkelte medlem eller varamedlem å bli fri-
tatt fra vervet. Tilsvarende bør også Stortinget på
eget initiativ ha en begrenset mulighet til å ta fra
den enkelte vervet. Utvalget viser til NOU 2019: 5
Ny forvaltningslov, hvor forvaltningslovutvalget
blant annet vurderer og begrunner behovet for en
særlig regulering av statlige nemnder. Forvalt-
ningslovutvalget foreslår som en oppfølging av9 Castberg, Norges statsforfatning 2, 1964, s. 158.
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forvaltningsloven § 11 (om at Kongen kan gi
regler om oppnevning og sammensetning av stat-
lige nemnder) et nytt kapittel i forvaltningsloven
om nemnder og uavhengige forvaltningsorganer.
Lovutkastet § 67 inneholder regler om opphør av
verv som medlem av nemnda. Det følger av første
ledd at oppnevningsmyndigheten kan løse et med-
lem fra vervet når medlemmet ber om det av per-
sonlige grunner eller grovt har krenket plikter
som følger av vervet. Videre kan oppnevnings-
myndigheten i særlige tilfeller løse ett eller flere
medlemmer fra vervet hvis det er nødvendig for at
nemnda skal ivareta sine oppgaver, jf. andre ledd.
Det finnes tilsvarende bestemmelser for enkelte
statlige nemnder i lovverket.10

Utvalget skriver følgende om forslaget sitt, jf.
NOU 2019: 5, s. 481:

Utvalget foreslår for det første at oppnevnings-
myndigheten skal ha adgang til å frita et med-
lem for vervet når vedkommende ber om det av
personlige grunner. Dette vilkåret bør ikke for-
stås for strengt, idet det vanligvis er lite hen-
siktsmessig for nemndas arbeid å ha et med-
lem som har et sterkt ønske om å tre ut.

Vanskeligere er spørsmålet om hvor fritt
oppnevningsmyndigheten bør stå til å løse et
medlem fra vervet av eget tiltak, mot medlem-
mets ønske. Utvalget mener det kan stille opp-
nevningsmyndigheten for fritt om loven fastset-
ter at medlemmet kan løses fra vervet når det
foreligger «særlig grunn». Det er behov for å
konkretisere dette mer, særlig fordi mange av
nemndene skal ha en uavhengig stilling fra
oppnevningsmyndigheten. Lotteriloven og stif-
telsesloven har mer konkrete og strengere vil-
kår, som også synes å dekke den situasjon at
vedkommende ikke er i stand til på forsvarlig
måte å utføre de pliktene som følger med ver-
vet. Hvis vedkommende er oppnevnt til nem-
nda i kraft av forvaltningens instruksjonsmyn-
dighet, må denne instruksjonsmyndigheten
også kunne brukes til å løse vedkommende fra
vervet.

Utvalget foreslår at medlemmet kan løses
fra vervet dersom han eller hun grovt har kren-
ket plikter som følger med vervet. I tillegg bør
medlemmet i særlige tilfeller kunne løses fra
vervet hvis det er nødvendig for at nemnda skal
kunne ivareta sine oppgaver. Et moment i vur-
deringen er om det er nødvendig å løse
medlemmet fra vervet for å opprettholde den

allmenne tilliten til nemnda. Et eksempel er der
medlemmet har gjort seg skyldig i alvorlige
straffbare handlinger utenom vervet. Særlov-
givningen kan stille andre vilkår for å løse med-
lemmer fra vervet.

Utvalget mener etter dette at det bør lovfestes til-
svarende regler om opphør av verv som medlem
av riksvalgstyret som i § 67 i utkastet til ny forvalt-
ningslov. Utvalget mener likevel at dersom Stor-
tinget på eget initiativ skal ta fra et medlem eller
varamedlem av riksvalgstyret vervet, bør det av
hensyn til legitimiteten til vedtaket stilles krav om
at vedtaket treffes med to tredjedeler av de avgitte
stemmene. Disse reglene foreslås tatt inn i Grunn-
loven og i valgloven.

Stortingets vedtak om å ta fra et medlem av
riksvalgstyret vervet kan prøves av domstolene
etter reglene i tvisteloven.

Utvalget viser til at muligheten for å ta fra et
medlem av riksvalgstyret vervet mot medlemmets
ønske bør være begrenset. Utvalget viser her til
forvaltningslovutvalgets innstilling. Utvalget viser
videre til at det bare kan være forhold som er rele-
vante for utøvelsen av vervet, som kan begrunne å
ta fra et medlem vervet. Et sentralt moment i vur-
deringen av om et forhold skal føre til at
medlemmet tas fra vervet, vil være om det vil
svekke tilliten til riksvalgstyret som organ dersom
medlemmet får fortsette i vervet. Et eksempel
hvor det etter utvalgets vurdering vil være på sin
plass å ta fra et medlem av riksvalgstyret vervet,
er hvor medlemmet foretar handlinger som nevnt
i straffeloven §§ 151–154 (valgfusk).

Riksvalgstyrets kompetanse

Utvalget foreslår at riksvalgstyret skal behandle
alle klager ved alle valg, med unntak av klager på
godkjenning av stortingsvalg.

Klager på forberedelsen og gjennomføringen
av valget kan etter dagens regelverk med enkelte
unntak (bl.a. klage på listeforslag) ikke avgjøres
endelig før etter valget. Dette skyldes at vur-
deringstemaet som hovedregel er om det har
skjedd lov- eller forskriftsbrudd som antas å ha
påvirket valgresultatet. Utvalget mener imidlertid
at det ved en klage snarest mulig bør vurderes om
det har skjedd brudd på regelverket, uavhengig
av om bruddet antas å ha påvirket valgresultatet.
Riksvalgstyrets vurdering av om det har skjedd
regelverksbrudd, vil kunne bidra til at tilsvarende
feil ikke blir begått på nytt ved det pågående val-
get eller ved neste valg. Utvalget foreslår derfor at
riksvalgstyret skal behandle klagene etter hvert

10 Utlendingsloven § 77 fjerde ledd og lotteriloven § 4 a andre
ledd.
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som de kommer inn, for å ta stilling til om det har
skjedd et brudd på regelverket ved forberedelsen
eller gjennomføringen av valget. Deretter skal
riksvalgstyret etter valget ta stilling til om regel-
verksbruddene, enkeltvis eller samlet, antas å ha
påvirket den samlede fordelingen av mandatene
mellom listene ved valget. Riksvalgstyret kan i
denne vurderingen også ta hensyn til forhold som
det ikke er klaget på.

Utvalget legger til grunn at riksvalgstyrets
behandling av klagene oppfyller kravet til dom-
stolsbehandling. Utvalget mener at riksvalgstyrets
avgjørelser bør være endelige, det vil si at de ikke
skal kunne påklages eller bringes inn for de ordi-
nære domstolene. Utvalget legger her stor vekt på
hensynet til å få avgjort klagene raskt av et uav-
hengig organ med særskilt fagkompetanse på
området.

Utvalget foreslår også å oppheve muligheten
til å kontrollere lovligheten av kommunestyrets
og fylkestingets vedtak om hvorvidt valget er gyl-
dig, og viser til omtalen av lovlighetskontroll i
punkt 20.4.3.2.

Klagebehandlingen er i dag skriftlig. Utvalget
mener at saksbehandlingen for riksvalgstyret fort-
satt som hovedregel bør være skriftlig. Partene i
saken må ut fra hensynet til kontradiksjon gis
anledning til å kommentere hverandres skriftlige
framstillinger. Utvalget mener det likevel bør
være en viss åpning for at partene får framføre sitt
syn på saken muntlig for riksvalgstyret. Utvalget
foreslår derfor å ta inn en bestemmelse om at
riksvalgstyret kan samtykke til muntlig høring
dersom det foreligger særlige grunner.

Utvalget peker på at det av hensyn til velger-
nes tillit til riksvalgstyrets avgjørelser er viktig at
avgjørelsene blir begrunnet. Utvalget foreslår der-
for at riksvalgstyrets avgjørelser skal begrunnes
etter reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.
For enkeltvedtak vil dette følge av at utvalget fore-
slår at forvaltningsloven skal gjelde for riksvalg-
styrets virksomhet. Utvalget mener imidlertid at
også avgjørelser som ikke er enkeltvedtak, bør
begrunnes på tilsvarende måte.

Frist for å behandle klagen

Utvalget har vurdert om det er hensiktsmessig å
fastsette frister for hvor raskt valgklager skal
behandles i underinstansen og i klageinstansen.
Slike regler vil legge et press på instansene som
er involvert i klagebehandlingen, til å prioritere
behandlingen av klagene. Utvalget forutsetter
imidlertid at underinstansen så vel som riksvalg-
styret og Høyesterett behandler klagene så raskt

som mulig, og antar at de vil det uavhengig av om
det fastsettes behandlingsfrister eller ikke. Utval-
get legger til grunn at det ikke er aktuelt å lov-
feste at klager som ikke er behandlet innen en
viss tid, faller bort. Utvalget stiller videre spørs-
mål ved om det er hensiktsmessig å fastsette tids-
frister for klagebehandlingen så lenge det ikke
skal ha noen konsekvenser dersom fristene ikke
blir overholdt. Utvalget har etter dette kommet til
at det ikke vil foreslå noen absolutt frist for hvor
raskt valgklager skal behandles. Utvalget foreslår
likevel at riksvalgstyret skal behandle klagene
uten ugrunnet opphold. Utvalget legger til grunn
samme forståelse av dette begrepet som forvalt-
ningsloven § 11 a, jf. merknadene til bestemmel-
sen i Ot.prp. nr. 75 (1993–94) Om lov om
endringer i forvaltningsloven m v s. 59:

Kriteriet «uten ugrunnet opphold» er utpreget
skjønnsmessig, og betydningen vil kunne vari-
ere fra sak til sak. Departementet vil under-
streke at oppfyllelse av de rettssikkerhetsga-
rantier som ligger i forvaltningslovens saksbe-
handlingsregler, nødvendigvis vil medføre at
saksbehandlingen etter omstendighetene kan
bli tidkrevende. Hva som i det enkelte tilfellet
vil være en forsvarlig saksbehandlingstid, vil
som tidligere måtte variere med sakens art og
omfang, tilgjengelige ressurser m.v.

Utvalget understreker på denne bakgrunn at
riksvalgstyret og dets sekretariat må tilføres til-
strekkelige ressurser til å kunne behandle kla-
gene raskt.

Utvalget foreslår at alle riksvalgstyrets avgjø-
relser skal kunngjøres. Det vil sikre at avgjørel-
sene er lett tilgjengelige for velgerne så vel som
for valgmyndighetene. Høyesteretts avgjørelser
blir allerede i dag publisert på hjemmesiden til
Høyesterett og på lovdata.no.

Sekretariat

I dag fungerer departementet som sekretariat for
riksvalgstyret. Utvalget legger til grunn at
riksvalgstyret også i framtiden vil ha behov for
hjelp fra et sekretariat. Utvalget mener det vil
være prinsipielt uheldig at departementet funge-
rer som sekretariat for riksvalgstyret når det skal
avgjøre klagesakene med endelig virkning, dette
fordi departementet er politisk styrt. Det bør der-
for bygges opp et sekretariat for riksvalgstyret,
uavhengig av departementet.

Det å være sekretariat for riksvalgstyret vil
være en oppgave som oppstår i en kort tidsperi-
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ode hvert annet år. Rollen som sekretariat for
riksvalgstyret bør derfor legges til et eksisterende
organ. Etter utvalgets vurdering er det særlig to
organer som peker seg ut, enten Klagenemndsse-
kretariatet eller Stortingets administrasjon. Klage-
nemndssekretariatet ligger i Bergen og er under-
lagt Nærings- og fiskeridepartementet. Det er et
felles sekretariat for Energiklagenemnda, Frivil-
lighetsregisternemnda, Klagenemnda for offent-
lige anskaffelser (KOFA), Konkurranseklagenem-
nda, Lotterinemnda, Medieklagenemnda og Stif-
telsesklagenemnda. Å legge sekretariatet dit vil
sikre et bredt juridisk fagmiljø som vil kunne ha
kapasitet til raskt å forberede klagesakene for
riksvalgstyret. Det har heller ingen bindinger til
Stortinget, slik Stortingets administrasjon har.
Riksvalgstyret er imidlertid ikke en ordinær kla-
genemnd, men et organ under Stortinget. Klage-
nemndssekretariatet har heller ikke kjennskap til
valglovgivningen.

Stortingets administrasjon har på sin side god
kunnskap om valglovgivningen i og med at den
deltar i Stortingets kontroll av stortingsvalgene.
Etter utvalgets vurdering kan det heller ikke leg-
ges for stor vekt på at Stortingets administrasjon
formelt er underlagt Stortinget. For det første kan
Stortinget ikke på noen måte instruere riksvalg-
styret i dets virke. For det andre foreslår utvalget
strenge krav til uavhengighet for medlemmene av
riksvalgstyret. Utvalget mener etter en helhets-
vurdering, der det er lagt vekt på at riksvalgstyret
kun vil være i drift en kort periode hvert andre år,
og hensynet til eksisterende kompetanse om valg,
at den beste løsningen vil være å legge sekretari-
atsfunksjonen for riksvalgstyret til Stortingets
administrasjon. For helt å utelukke muligheten for
at Stortinget instruerer administrasjonen i dens
funksjon som sekretariat for riksvalgstyret, fore-
slår utvalget å lovfeste at Stortinget ikke kan
instruere administrasjonen når den er sekretariat
for riksvalgstyret.

Høyesteretts kompetanse

Utvalget foreslår at Høyesterett skal kunne prøve
Stortingets vedtak om hvorvidt valget er gyldig.

Etter gjeldende rett kan domstolene – i en sak
om gyldigheten av et vedtak – prøve forvaltnin-
gens saksbehandling, forvaltningens fastleggelse
av faktum og forvaltningens rettsanvendelse.
Domstolene kan imidlertid ikke prøve forvaltnin-
gens frie skjønn – også omtalt som «hensiktsmes-
sighetsskjønnet». Utvalget mener at det samme
bør gjelde når Høyesterett behandler en tvist om

godkjenningen av valget. Dette skal sikre en reell
prøving av Stortingets godkjenningsvedtak.

Utvalget mener Høyesterett må kunne for-
kaste klager som klart ikke vil kunne føre fram.
Dette bør etter utvalgets vurdering ankeutvalget
enstemmig kunne avgjøre.

Dersom Høyesterett tar opp klagesaken til
behandling, oppstår spørsmålet om hvem i Høyes-
terett som skal behandle saken. Vanligvis er det
fem dommere som behandler saker i Høyesterett
(avdeling), jf. domstolloven § 5 andre ledd. I saker
av særlig viktighet kan det bestemmes at saken
skal behandles av Høyesterett i storkammer
(elleve dommere), jf. fjerde ledd. Det følger av
loven at ved denne vurderingen

skal det blant annet legges vekt på om det opp-
står spørsmål om å sette til side en rettsoppfat-
ning Høyesterett har lagt til grunn i en annen
sak, eller om saken reiser spørsmål om konflikt
mellom lover, provisoriske anordninger eller
stortingsbeslutninger og Grunnloven eller
bestemmelser Norge er bundet av i internasjo-
nalt samarbeid.

I helt særlige tilfeller kan det bestemmes at saken
skal avgjøres av Høyesterett i plenum, som da
består av alle Høyesteretts dommere som ikke er
ugilde eller har forfall.

Tidshensyn tilsier at klager på godkjenningen
av valget bør kunne avgjøres av Høyesterett i
avdeling. Det å overprøve Stortingets vurdering
av om valget skal godkjennes, er imidlertid etter
utvalgets vurdering svært inngripende og prinsi-
pielt. Utvalget mener derfor at slike saker bør
behandles av Høyesterett i plenum.

For øvrig mener utvalget at de ordinære
reglene for behandling av saker i Høyesterett skal
gjelde så langt de passer. Saksøkt vil være Stortin-
get v/stortingspresidenten, jf. Rt-1981-692.

20.4.3.4 Klagegjenstand

Fra forberedelsene til stortingsvalget starter opp
med departementets beregning av antall distrikts-
mandater (halvannet år før stortingsvalget), til
Stortinget har godkjent valget, treffes det en
rekke beslutninger og foretas en rekke
handlinger der det kan bli gjort feil. I den grad
beslutningene og de faktiske handlingene er i
strid med gjeldende valgbestemmelser i Grunnlo-
ven, valgloven og valgforskriftene, vil det fore-
ligge brudd på de rettighetene velgerne og de
som stiller til valg, har etter de samme bestemmel-
sene.
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Det er ikke hensiktsmessig å redegjøre for alle
de feil som kan forekomme, men feilene kan grup-
peres slik, etter en viss kronologi:
– feil ved beregningen av antall mandater per

valgdistrikt
– feil vedrørende hvem som har stemmerett

(manntallet)
– feil vedrørende etablering av valgorganene
– feil vedrørende hvilke lister og kandidater som

får delta ved valget
– feil ved praktiske forhold rundt forhåndsstem-

mingen
– feil ved praktiske forhold ved stemming på

valgtinget
– feil ved godkjenning/forkastelse av stemme-

givninger
– feil ved godkjenning/forkastelse av stemme-

sedlene
– feil ved opptellingen
– feil ved kontrollen
– feil ved valgoppgjøret og mandatkåringen
– feil ved godkjenningen av valget

Forberedelse og gjennomføring

Utvalget har vurdert å avgrense hvilke forhold det
skal være mulig å klage på. At velgerne kan klage
på alle forhold i forbindelse med forberedelsen og
gjennomføringen av valget, er imidlertid viktig av
hensyn til velgernes rettssikkerhet. Å avgrense
hvilke forhold det kan klages på, vil reise vanske-
lige avgrensningsspørsmål. En mulighet kunne
være å avgrense klageretten til forhold som kan
medføre omvalg.

Utvalget antar at en slik avgrensning vil være
vanskelig å forstå for velgerne, hvilket vil kunne
føre til at velgerne ikke klager på forhold som det
faktisk kan klages på. Utvalget mener det er
grunnleggende at klagereglene ikke blir så kom-
plisert at det går utover velgernes mulighet til å
ivareta sine demokratiske rettigheter til blant
annet å delta i valget. Utvalget mener videre at det
er viktig at valgmyndighetene, både lokalt og sen-
tralt, får informasjon om forhold ved valgavviklin-
gen som ikke foregår i henhold til regelverket.
Det er flere årsaker til dette. Det kan være for å få
bedre oversikt over på hvilke områder informasjo-
nen og opplæringen bør bedres, hvor det er behov
for å gjøre endringer i regelverket, og om begåtte
feil har hatt betydning for valgresultatet. Klager
fra velgerne er en viktig kilde til informasjon i alle
disse tilfellene. Dette vil også på sikt bidra til å
styrke velgernes rettssikkerhet, ved at det skjer
færre feil ved valget. Utvalget foreslår på denne
bakgrunn å videreføre gjeldende rett om at det

kan klages på alle forhold som innebærer brudd
på lover og forskrifter om hvordan valget skal for-
beredes og gjennomføres.

Utvalget foreslår videre at klageretten skal
omfatte klage på at det har inntruffet forhold som
er straffebelagt etter straffeloven §§ 151–154, for
eksempel kjøp og salg av stemmer eller valgjuks.
For å unngå at valgorganene og de folkevalgte
organene tar stilling til skyld etter disse straffebe-
stemmelsene, bør både klageretten og spørsmålet
om ugyldighet som følge av brudd på bestemmel-
sene være knyttet til bestemmelsenes objektive
vilkår.11

Det kan oppstå problemer med å avvikle et
valg av mange ulike årsaker. Dette kan for eksem-
pel skyldes naturkatastrofer eller ordensproble-
mer. Det at en velger ikke får stemt av slike grun-
ner, er i utgangspunktet ikke et brudd på regelver-
ket om hvordan valget skal forberedes og gjen-
nomføres. En klage som er begrunnet i slike for-
hold, skal derfor som hovedregel avvises.
Utvalget viser her til omtalen av å innføre en hjem-
mel (beredskapshjemmel) for i særskilte tilfeller å
utsette eller forlenge valget, eventuelt å holde
omvalg.

Valgoppgjøret

Videre må det kunne klages på valgoppgjøret.
Etter gjeldende rett må klage på valgoppgjøret
ved kommunestyre- og fylkestingsvalg fremmes
innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent
av henholdsvis kommunestyret og fylkestinget. Ved
stortingsvalg er klagefristen sju dager etter at valg-
oppgjøret til fylkesvalgstyret foreligger, det vil si i
praksis sju dager fra valgprotokollen er under-
skrevet, jf. valgforskriften § 41.

Klagefristen er i begge tilfeller sju dager, men
fristen starter til forskjellig tid. Etter ordlyden i
valgloven starter klagefristen ved kommunestyre-
og fylkestingsvalg ikke på det tidspunktet valgsty-
rets/fylkesvalgstyrets valgoppgjør foreligger, men
først når kommunestyret og fylkestinget har god-
kjent valgoppgjøret. Dette er etter det utvalget har
kunnet fastslå, ikke slik regelverket er blitt forstått
og praktisert i kommunene og fylkeskommunene.
Valgoppgjøret i seg selv blir i praksis ikke godkjent
av kommunestyret og fylkestinget. Kommunesty-
rets og fylkestingets involvering i valget er begren-
set til å ta stilling til om valget er gyldig, jf. valglo-

11 Sondringen mellom de objektive og subjektive krav i straf-
febestemmelsen er hentet fra valgloven i Hamburg, se bl.a.
«Gesetz über die Prüfung der Wahlen zur Bürgerschaft
und zu den Bezirksversammlungen» (Wahlprüfungsge-
setz), 25. juni 1997, § 5 første ledd nr. 3.
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ven § 13-4 første ledd. Utvalget antar at denne prak-
sisen kan ha sammenheng med omtalen av disse
reglene i NOU 2001: 3 s. 133–134 og Ot.prp. nr. 45
(2001–2002). NOU 2001: 3 snakker om kommune-
styrets godkjenning av valgoppgjøret, når det utval-
get egentlig omtaler, er godkjenning av gyldigheten
av valget. I oppfølgingen av utredningen endret
departementet utvalgets forslag og lagde regler om
at kommunestyret skal godkjenne både valgoppgjø-
ret og gyldigheten av valget.

Etter utvalgets vurdering er det viktig at fris-
ten til å klage på valgoppgjøret begynner å løpe så
snart valgoppgjøret foreligger. Det å skulle samle
kommunestyret, og kanskje særlig fylkestinget,
etter at valgstyret og fylkesvalgstyret har foretatt
sitt valgoppgjør, for at disse skal godkjenne valg-
styrets og fylkesvalgstyrets oppgjør, synes uhen-
siktsmessig. Det vil utsette klagefristen, være dyrt
og ikke innebære noen ytterligere kontroll av valg-
oppgjøret utover det som kommunestyret og fyl-
kestinget gjør i medhold av å ta stilling til om val-
get er gyldig etter valgloven § 13-4 først ledd.
Disse forholdene taler for at reglene for når klage-
fristen på valgoppgjøret begynner å løpe ved stor-
tingsvalg, også bør gjelde ved kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Utvalget foreslår derfor å lovfeste
en slik ordning. Utvalget mener likevel at tids-
punktet for når klagefristen begynner å løpe, bør
endres. I dag begynner fristen ved stortingsvalg å
løpe når valgoppgjøret til fylkesvalgstyret fore-
ligger. Fristen bør ikke starte å løpe før valgopp-
gjøret har blitt kunngjort. Valgstyret og fylkes-
valgstyret plikter i dag ikke å kunngjøre valgopp-
gjøret. Utvalget mener at av hensyn til velgernes
mulighet til å klage bør valgoppgjøret (beregnin-
gen av valgresultatet) og møtebøkene for dis-
triktsvalgstyret, fylkesvalgstyret og valgstyret
kunngjøres. Utvalget foreslår derfor en slik kunn-
gjøringsplikt og at fristen for å klage på valgopp-
gjøret ved kommunestyre- og fylkestingsvalg så
vel som ved stortingsvalg begynner å løpe fra det
tidspunktet valgoppgjøret er kunngjort.

Fordeling av utjevningsmandatene

Det er etter gjeldende rett riksvalgstyret som fore-
tar fordelingen av utjevningsmandatene ved stor-
tingsvalg, jf. valgloven § 11-6 første ledd.
Riksvalgstyret fordeler utjevningsmandatene mel-
lom partiene på grunnlag av valgoppgjøret fra
hvert enkelt valgdistrikt, jf. andre ledd. Det er
ikke klageadgang på riksvalgstyrets valgoppgjør
ved stortingsvalg. Utvalget mener at det også bør
være adgang til å klage på fordelingen av utjev-
ningsmandater. På denne måten vil eventuell usik-

kerhet knyttet til denne delen av valgoppgjøret
avklares før godkjenningen av valget, ikke ved en
eventuell klage på Stortingets godkjenning av val-
get. Klager på fordelingen av utjevningsmanda-
tene bør etter utvalgets vurdering behandles av
den samme klageinstansen som behandler klager
på de andre valgoppgjørene, det vil si riksvalgsty-
ret. Dette innebærer at et annet organ enn
riksvalgstyret må fordele utjevningsmandatene.

I dag er det departementet som forbereder for-
delingen av utjevningsmandatene for riksvalgsty-
ret. Et alternativ er at departementet selv fordeler
mandatene. Et annet alternativ er å opprette et
nytt organ til å fordele utjevningsmandatene.
Dette kunne bestå av en representant fra hver av
fylkesvalgstyrene. Fordelingen av utjevningsman-
datene vil da bli forankret i de enkelte valgdistrik-
tene. Det vil imidlertid være tidkrevende å samle
alle disse representantene fra hele landet. De ville
også måtte ha et sekretariat som foretok det prak-
tiske arbeidet med å fordele mandatene.

Selv om departementet er politisk styrt, kan
ikke utvalget se at det er betenkelig å legge denne
konkrete, avgrensede oppgaven til departementet
så lenge fordelingen av utjevningsmandatene fore-
går ved at stemmetallene fra fylkesvalgstyrenes
valgoppgjør legges inn i et dataprogram som
beregner hvilke partier som skal ha utjevnings-
mandater, og i hvilke valgdistrikter. Utvalget fore-
slår derfor at departementet skal fordele utjev-
ningsmandatene ved stortingsvalg. Utvalget fore-
slår videre at departementet skal kunngjøre hvor-
dan fordelingen av utjevningsmandatene har fore-
gått. Dette vil skape gjennomsiktighet i prosessen
slik at velgerne lett kan kontrollere beregningen og
eventuelt klage til riksvalgstyret på departementets
vedtak om hvordan utjevningsmandatene skal for-
deles.

Tvist om stemmerett

Etter valgloven av 1985 kunne valgstyrets avgjø-
relser om stemmerett og om adgangen til å
stemme påklages til Stortinget ved stortingsvalg
og til departementet ved kommunestyre- og fyl-
kestingsvalg. Departementets avgjørelse kunne
etter § 70 fjerde ledd påklages videre til Stortin-
get. Valgloven av 2001 videreførte ikke adgangen
til å påklage departementets avgjørelse ved
lokalvalg til Stortinget. I NOU 2001: 3 s. 138 ble
dette begrunnet blant annet slik:

Disse avgjørelsene gjelder saker av typisk for-
valtningsmessig karakter, der juridiske vurde-
ringer av reglene i valgloven og folkeregisterlo-
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ven/-forskriftene vil stå sentralt. Det er ingen
politiske vurderinger som skal legges til
grunn. Sakene synes derfor å egne seg dårlig
for plenumsbehandling i Stortinget.

Når det gjaldt ordningen ved stortingsvalg, uttalte
departementet følgende i Ot.prp. nr. 45 (2001–
2002) s. 239–240: «Det antas at Grunnloven § 55
er til hinder for at departementet tar avgjørelser i
saker vedrørende spørsmål om stemmerett. Gjel-
dende rett foreslås derfor opprettholdt, slik at
departementet forbereder klagesaker om stem-
merett for Stortinget.»

Utvalget antar at departementets uttalelse må
vurderes i lys av at det ikke forelå noe grunnlovs-
forslag om å endre § 55. Departementet tok der-
med ikke stilling til om reglene burde endres, slik
de ble for kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Utvalget viser til at det i punkt 20.4.3.3 foreslår
å la det samme organet behandle klager på forbe-
redelsen og gjennomføringen ved alle valg. Dette,
samt at begrunnelsen som ble benyttet for å endre
reglene på dette området ved lokalvalg, etter
utvalgets vurdering har like stor holdbarhet ved
stortingsvalg, gjør at utvalget foreslår å oppheve
Grunnloven § 55 andre punktum. Forslaget inne-
bærer at det alminnelige klageorganet – det vil si
riksvalgstyret, ikke Stortinget – skal behandle kla-
ger om stemmerett ved alle valg.

Klage på godkjenning av valget

Som redegjort foran i punkt 20.4.3.2 mener utval-
get at det må innføres en klagerett på Stortingets,
fylkestingets og kommunestyrets vedtak om gyl-
digheten av valget. Utvalget har kommet til at
adgangen til å klage på godkjenningen av valget
ikke bør være like omfattende som adgangen til å
klage på forhold ved forberedelsen og gjennomfø-
ringen av valget, og behandler det i punkt 20.4.3.5.

20.4.3.5 Klagerett – hvem som kan klage

Det ideelle utgangspunktet synes å være at enhver
med stemmerett burde kunne klage på alt, idet alle
med stemmerett har et ansvar for demokratiet og
derfor burde ha rett til å få prøvd om et valg har
gått riktig for seg. På den andre siden er det viktig
at klageretten plasseres der den hører hjemme,
slik at en får klager med reelt innhold og unngår
klager som ikke har noe fornuftig formål. Det er
derfor behov for relativt kompliserte regler om
hvem som skal ha klagerett på de ulike forholdene.

Utvalget har valgt to tilnærminger til dette. For
det første oppstilles det enkelte objektive kriterier,

og for det andre oppstilles det, etter mønster fra
tvisteloven § 1-3 andre ledd, krav om at klageren i
en del tilfeller må kunne påvise et reelt behov for å
få klagen avgjort.

Klagerett på forberedelse og gjennomføring

Utvalget viser til at ved stortingsvalget i 2017
behandlet riksvalgstyret en klage fra en velger på
forhåndsstemmingen i et annet fylke enn der ved-
kommende var folkeregistrert. Klagen ble avvist
fordi velgeren ikke hadde klagerett (var mann-
tallsført i et annet fylke). I saksforberedelsen for
riksvalgstyret uttalte departementet:

Departementet ser at det er uheldig at velgere
som avgir stemme utenfor eget valgdistrikt
ikke kan klage på forhold i det fylket de avgir
stemme. Dersom en velger opplever uregel-
messigheter ved avleggelse av forhånds-
stemme, har de per dags dato kun klagerett
over gjennomføringen av valget i fylket der de
er manntallsført. Kommunene tilrettelegger
for forhåndsstemmegivning for utenbys vel-
gere i perioden 1. juli – fredag før valgdagen. I
praksis vil dette si at alle velgere som avgir
stemme i et annet fylke enn sitt hjemfylke, mis-
ter klageretten på forhold rundt gjennomførin-
gen av forhåndsstemmegivningen der stem-
men avgis. Departementet mener det er viktig
at denne problemstillingen blir tatt opp i arbei-
det med endring av valgloven.

Fullmaktskomiteen sluttet seg til den forbere-
dende fullmaktskomiteen, som uttalte følgende
om denne problemstillingen:12

K o m i t e e n  mener det er uheldig at velgere
som avgir forhåndsstemme, kan være avskåret
fra å klage på forhold omkring stemmegivnin-
gen og er enig i at utvalget som skal gjennomgå
valglovgivningen, bør se nærmere på denne
problemstillingen.

Etter dagens regelverk har velgeren kun klagerett
i det valgdistriktet velgeren er manntallsført.
Utvalget viser til at mange velgere forhåndsstem-
mer i andre valgdistrikter. Dette medfører at disse
velgerne ikke kan klage på feil de mener er skjedd
i gjennomføringen av valget der de forhåndsstem-
mer. De vil da ikke kunne klage for eksempel der-
som de mener de urettmessig ble nektet å peke ut

12 Innst. 1 S (2017–2018) Innstilling til Stortinget fra fullmakts-
komiteen s. 12.
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en ekstra person til å hjelpe dem med å stemme,
jf. valgloven § 8-4 åttende ledd, eller at de feilaktig
ble nektet å stemme på en helse- og omsorgsinsti-
tusjon fordi de ikke var manntallsført i kommu-
nen, jf. § 8-3 andre ledd.

Utvalget mener det er uheldig at velgere som
forhåndsstemmer i et annet valgdistrikt enn der
de er manntallsført, ikke kan klage på feil som de
mener har skjedd under forhåndsstemmingen. Av
hensyn til velgerens rettssikkerhet bør velgeren
kunne klage på forhold som kan påvirke velge-
rens mulighet til å forhåndsstemme i tråd med
regelverket: Slike feil bør etter utvalgets mening
tas med i vurderingen av om valget er gyldig i vel-
gerens eget valgdistrikt. Utvalget foreslår derfor
at velgere som forhåndsstemmer i et valgdistrikt
de ikke er manntallsført i, skal kunne klage på
gjennomføringen av forhåndsstemmingen i den
kommunen de forhåndsstemmer eller forsøkte å
forhåndsstemme. I slike tilfeller må velgeren
fremme klagen for valgstyret i den kommunen
der velgeren forhåndsstemte eller forsøkte å for-
håndsstemme. Valgstyret skal sende klagen
videre til riksvalgstyret med sin vurdering av kla-
gen. Riksvalgstyret skal deretter vurdere om den
anførte feilen var en feil, og dersom en feil er
begått, om den antas å ha hatt innflytelse på den
samlede fordelingen av mandatene ved valget i
det valgdistriktet velgeren er manntallsført.

Utvalget foreslår også å utvide klageretten for
alle som stiller liste ved valg. Politiske partier har i
dag kun en svært begrenset klagerett på liste-
forslag. De kan klage på valgstyrets eller fylkes-
valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste
et listeforslag hvis klagen er begrunnet i at ene-
rett til partinavn er krenket, jf. valgloven § 6-8. Et
politisk partis eller en gruppes interesse av å
kunne klage på forberedelsen og gjennomførin-
gen av valget i det valgdistriktet partiet eller grup-
pen stiller liste, ansees i dag ivaretatt ved at for-
slagsstillerne har stemmerett i valgdistriktet og
dermed også klagerett. Utvalget er enig i at denne
ordningen sikrer at partiene og andre som stiller
liste, via forslagsstillerne, kan klage på valget der-
som de mener at valget ikke har foregått i tråd
med regelverket. Utvalget mener likevel at det er
uheldig at partiene og gruppene må klage via for-
slagsstillerne eller andre velgere i valgdistriktet.
Dersom partiene og gruppene gis en selvstendig
klagerett, vil det bli åpenhet og tydelighet
omkring hvem som står bak klagen, noe utvalget
mener vil være positivt. Utvalget foreslår derfor at
partier og andre grupper som stiller liste, kan
klage på forhold ved forberedelsen og gjennomfø-
ringen av valget i det valgdistriktet de stiller liste.

På grunn av ordningen med utjevningsmandater
vil feil begått i ethvert valgdistrikt kunne påvirke et
partis muligheter til å få valgt inn representanter på
Stortinget. Utvalget foreslår i punkt 5.6.7.4 at regis-
trerte politiske partier må stille liste i alle landets
valgdistrikter for å kunne få utjevningsmandater.
Dette innebærer at partier som kan få utjevnings-
mandater, har klagerett, ved lokallagene sine, i alle
landets kommuner og valgdistrikter, jf. forslaget
over om klagerett for alle som stiller liste. Utvalget
mener videre at det sentrale leddet i registrerte poli-
tiske partier, det vil si det utøvende organet i partiet,
jf. partiloven § 3 andre ledd bokstav b, som stiller
liste i alle landets valgdistrikter, bør kunne klage på
departementets fordeling av utjevningsmandatene.

Utvalget har vurdert å utvide klageadgangen
slik at ulike interesseorganisasjoner kan klage på
forhold som ligger innenfor organisasjons formål
å ivareta, se til sammenlikning tvisteloven § 1-4
om søksmålsadgang for organisasjoner mv. Utval-
get har imidlertid konkludert med at interessene
til medlemmer i slike organisasjoner er tilstrekke-
lig ivaretatt ved at de selv kan klage på den feilen
de mener er begått.

Klagerett på godkjenning av valget

Utvalget mener det er viktig at det ikke blir reist
uberettigede klager mot gyldigheten av valget etter
at det er godkjent, fordi uberettigede klager vil
kunne svekke Stortingets/fylkestingets/kommu-
nestyrets legitimitet. Etter utvalgets vurdering bør
det derfor – i den grad det er mulig – oppstilles
krav til klageretten slik at en unngår useriøse kla-
ger og får en avgrensning til klager som kan ha noe
for seg. Dette kan gjøres på minst to måter: En kan
la klageretten være lik som for øvrige klager, men
stille krav om at det må stå et visst antall klagebe-
rettigede bak klagen, eller en kan begrense klage-
retten til de partiene/gruppene som stilte liste ved
valget, eventuelt også listekandidatene.

Utvalget vil peke på at det ikke kan ansees
som uforholdsmessig strengt å stille krav om et
minsteantall klagere i og med at det før vedtaket
om å godkjenne valget vil være mulig for den
enkelte velgeren å klage på forberedelsen og gjen-
nomføringen av valget.13

13 EMD har i sin praksis om EMK protokoll 1 artikkel 3
akseptert at det opprettes prosessuelle terskler for behand-
ling av valgklager, se nylig Davydov and others v. Russia,
application no. 75947/11, Judgement 30 May 2017, par. 82. I
en eldre dom mot Vest-Tyskland godtok EMD et krav om
minst 100 signaturer for å fremme en valgklage for domsto-
lene, se X v. Germany, application no. 8227/78, Commis-
sion decision 7 May 1979.
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Utvalget mener imidlertid at en bedre løsning
vil være å avgrense klageretten til partier og grup-
per som stilte liste ved valget. En slik løsning vil
etter utvalgets vurdering ikke snevre inn klageret-
ten for mye, men heller plassere klageretten hos
dem som er nærmest berørt av avgjørelsen. Utval-
get legger til grunn at dersom valget ikke skulle
ha vært godkjent, vil ett eller flere av de partiene
eller gruppene som stilte liste ved valget, benytte
seg av klageretten. Om ingen av de partiene eller
gruppene som stilte liste, mener at det har fore-
gått noe under valget som det er sannsynlighets-
overvekt for at har gitt partiene/gruppene et
annet valgresultat enn de ellers ville ha oppnådd,
er det liten grunn til å la en gruppe av velgere –
med større avstand til saken – få klage på valggod-
kjenningen.

Utvalget mener at partiene og gruppene som
stiller liste, på en god måte vil ivareta hensynet til
et korrekt valg og med det velgernes interesser. I
tillegg vil den enkelte velgeren ha hatt anledning
til å klage på forhold ved forberedelsen og gjen-
nomføringen av valget. Ved å avgrense klageret-
ten til partier og grupper som stilte liste, vil en tro-
lig begrense antallet ubegrunnede klager, idet
partier/grupper vil vite at ubegrunnede klager
kan slå tilbake på dem ved neste valg. En mer til-
feldig gruppe med velgere vil ikke på samme
måten kunne vurdere de langsiktige konsekven-
sene klart ubegrunnede klager har for dem. Utval-
get foreslår derfor at alle som stiller liste ved valg,
skal kunne klage på godkjenningen av valget.

Når det gjelder den nærmere avgrensningen
av klageadgangen, tar utvalget utgangspunkt i at
klageren må ha rettslig interesse i å få klagen eller
søksmålet behandlet. Dette er en ganske åpen
rettslig standard som i stor grad er domstolskapt,
og som nå har et lovmessig uttrykk i tvisteloven
§ 1-3. Utvalget ønsker å gi en nærmere presise-
ring av hva som skal til for at søksmålsadgang
skal foreligge i loven. Klageretten vil være betin-
get av at klageren har et reelt behov, på egne
vegne, for å få avgjort klagen. Et slikt behov vil
foreligge i de tilfellene hvor partiene eller grup-
pene påberoper seg at det har skjedd feil ved val-
get som har medført at de har mistet et mandat.

Dette innebærer at klageren ikke vil ha rettslig
interesse av å få avgjort klagen dersom klagen er
begrunnet i at det har skjedd feil ved valget som
kun har påvirket mandatfordelingen mellom
andre lister.

Utvalget har vurdert om også alle listekandida-
tene bør kunne klage på godkjenningen dersom
de mener at de skulle ha vært valgt. Utvalget har
imidlertid ved vurderingen av hvilke feil som skal

kunne medføre omvalg, konkludert med at det
kun skal være omvalg dersom den begåtte feilen
antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av man-
datene mellom listene. Det vil da ikke bli sammen-
heng i regelverket dersom listekandidater skal
kunne klage på godkjenningen med den begrun-
nelse at feil kandidater fra listen er valgt inn i orga-
net, når det uansett ikke vil føre til omvalg. Liste-
kandidatene bør i slike tilfeller ikke kunne klage
på godkjenningen. Utvalget mener imidlertid at
situasjonen er annerledes dersom en kandidat
ønsker å klage på at det har skjedd feil som har
gjort at listen har gått glipp av et mandat, der dette
mandatet ville ha gått til vedkommende kandidat
eller medført at kandidaten ble varamedlem. I nor-
maltilfellene vil nok tillitsutvalget for listen selv
klage på valget, men det kan tenkes tilfeller hvor
dette ikke vil skje. Det kan for eksempel være der-
som vedkommende kandidat har meldt seg ut
eller blitt ekskludert fra partiet. I slike tilfeller
mener utvalget den aktuelle kandidaten selv bør
kunne klage på godkjenningen av valget.

Gjentatte klager på det samme forholdet

Utvalgets forslag, der en beholder gjeldende
klagesystem og utvider dette til en klagerett også
på det nyvalgte organets godkjenningsvedtak,
innebærer en risiko for at samme faktiske klage-
grunnlag kan bli påberopt flere ganger og overfor
samme klageinstans.

Som eksempel kan benyttes et tilfelle der en
velger, dagen før en utenlandsreise, møter fram
for å forhåndsstemme ved kommunestyrevalget i
egen kommune. På nettet er det opplyst at
åpningstiden er fram til klokken 18.00. Velgeren
møter opp klokken 17.00, men finner at forhånds-
stemmelokalet stengte klokken 15.00, og at opp-
lysningen på nettet var feil. Velgeren får derfor
ikke stemt ved valget og klager. Her har det åpen-
bart skjedd en feil. Riksvalgstyret behandler kla-
gen før valgoppgjøret kunngjøres. Klageren får
medhold i at en feil ble begått, men at riksvalgsty-
ret siden valgoppgjøret ikke foreligger, ikke kan ta
stilling til om det er sannsynlighetsovervekt for at
valgresultatet har blitt påvirket av feilen. Denne
enkeltstående hendelsen må riksvalgstyret likevel
ta i betraktning ved den endelige vurderingen av
den samlede mulig virkningen av alle feil.

Etter valget innkommer det klager innenfor
klagefristen fra to andre velgere som opplevde det
samme i den aktuelle kommunen. Riksvalgstyret
kommer til at differansen mellom stemmetallene
fortsatt er så stor at tre stemmer fra eller til ikke
ville endret valgresultatet. De to nye klagerne får
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samme vedtak – en feil har skjedd, men det er
ikke sannsynlighetsovervekt for at feilene har
påvirket mandatfordelingen.

I eksemplet godkjenner kommunestyret deret-
ter valget. Etter godkjenningen kommer det inn
klager fra 15 personer. Disse anfører alle at de ble
fratatt muligheten til å stemme på grunn av feil
opplysninger om åpningstiden ved forhåndsstem-
mingen. Dersom disse klagene retter seg mot
godkjenningsvedtaket, er klagen innenfor klage-
fristen.

I eksemplet vil det ikke være gjentatte klager
over det samme fordi det er tale om klager fra
ulike personer. Og spørsmålet om ugyldighet eller
ikke vil heller ikke være endelig avgjort fordi
antallet velgere som eventuelt mistet muligheten
til å stemme ved siste klage – akkumulert – har
økt til 18.

Dette ville vært annerledes om det bare var de
tre første klagerne som fortsatte å klage etter
kommunestyrets godkjenning av valget.
Riksvalgstyret ville da kunne avvise klagen med
henvisning til at det samme klagegrunnlaget alle-
rede er forkastet som ugyldighetsgrunn. Dette vil
gjelde også om det er en annen klager som påbe-
roper seg dette klagegrunnlaget.

Riksvalgstyret vil måtte vurdere om det er tale
om samme klagegrunnlag eller ikke. Fordi
riksvalgstyret, etter å ha behandlet alle klagene,
skal se på de enkelte klagenes akkumulerte virk-
ning, kan en klage som isolert sett ikke hadde
betydning for gyldighetsspørsmålet, likevel bli av
betydning.

Utvalget antar at risikoen for at samme klage-
grunnlag blir påberopt i flere suksessive klager,
reelt sett er liten. Det kan likevel ikke utelukkes at
enkelte klagere vil forsøke å få behandlet det
samme forholdet flere ganger ved å vise til at nye
forhold er avdekket som endrer saken. Utvalget
legger til grunn at riksvalgstyret vil kunne hånd-
tere dette. Prinsippene for gjenåpning i tvisteloven
kapittel 31 kan legges til grunn, uten at dette må
lovfestes. Utvalget viser her særlig til bestemmel-
sen i tvisteloven § 31-4 bokstav a om nye opplys-
ninger «om faktiske forhold» som tilsier at avgjø-
relsen «høyst sannsynlig ville blitt en annen».

Riksvalgstyret vil være bundet av egne vedtak,
men vil kunne omgjøre i samsvar med forvalt-
ningsloven § 35. Videre foreslår utvalget at alle
øvrige valgorganer samt fylkestinget og kommu-
nestyret skal være bundet av riksvalgstyrets ved-
tak. Også Stortinget vil være bundet, i den for-
stand at Stortinget ikke kan omgjøre riksvalgsty-
rets vedtak om å kjenne et valg ugyldig, men Stor-
tinget kan – med utgangspunkt i det samme klage-

grunnlaget – komme til at valget er ugyldig, se
nærmere punkt 20.4.2.

Høyesterett kan ikke være bundet av
riksvalgstyrets vedtak ved prøving av Stortingets
godkjenningsvedtak. Det innebærer at ved søks-
mål mot Stortingets godkjenningsvedtak kan en
gjenta et klagegrunnlag som tidligere er behand-
let av riksvalgstyret.

20.4.3.6 Klagefrister og klagens innhold

Utvalget mener at valgklager må behandles raskt.
Rask klagebehandling er nødvendig enten for å
kunne rette på forholdet det klages på, før valget
er gjennomført, eller fordi det vil være uheldig om
det i lang tid hefter usikkerhet ved om valget er
gyldig. Gjeldende valglov opererer derfor med
korte klagefrister. Valgloven inneholder derimot
ikke noen frister for hvor raskt klagesakene skal
avgjøres. I praksis blir imidlertid klagesaker høyt
prioritert, slik at alle valgklager blir behandlet
innen valget blir godkjent.

Valgloven opererer i dag med en klagefrist på
sju dager, både når det gjelder klager på vedtak
om å godkjenne eller forkaste listeforslag, klager
på valgoppgjøret og klager på andre forhold. Hvor
lang en klagefrist bør være, vil måtte bero på en
avveining mellom hensynet til å få avklart forhol-
det raskt og hensynet til at klagerne skal ha en
rimelig mulighet til å klage.

Det stilles svært få krav til en klage. Utvalget
mener derfor at det bør være tilstrekkelig med en
klagefrist på fire dager. Dette er også i tråd med
Veneziakommisjonens «Code of Good Practice in
Electoral Matters» punkt II.3.3.g, som anbefaler
en frist på tre til fem dager.14

Utvalget foreslår at det også skal være mulig å
klage på vedtaket om hvorvidt valget er gyldig.
Det nye Stortinget, fylkestinget og kommunesty-
ret trer i funksjon etter at valget er godkjent. Av
hensyn til organets legitimitet er det viktig at det
blir avklart raskt om organet er gyldig valgt.
Utvalget mener derfor at klagefristen på vedtaket
om hvorvidt valget er gyldig, bør settes så kort
som overhodet forsvarlig. De som har klagerett,
må likevel gis en rimelig tid til å fremme klagen.
Det kan være vanskelig å vurdere om det er
grunn til å klage på godkjenningen av valget. De
som vurderer å klage, bør gis tilstrekkelig tid til å
vurdere om de ønsker å klage. Dette vil da fun-

14 «Code of Good Practice in Electoral Matters – Guidelines
and Explanatory Report» (Venezia: European Commission
For Democracy Through Law (Veneziakommisjonen),
2002), CDL-AD(2002)023rev2-cor.
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gere som et virkemiddel for å unngå uoverveide
klager. På den andre siden vil riksvalgstyrets
avgjørelser være kjente før godkjenningsvedtaket
treffes i Stortinget, fylkestinget eller kommune-
styret. Det vil derfor normalt være mulig å starte
arbeidet med å vurdere en klage på godkjennings-
vedtaket før det treffes. Utvalget mener at fristen
for å klage på godkjenningen av valget bør være

litt lengre enn fristen for å klage på forberedelsen
og gjennomføringen av valget. Utvalget foreslår på
denne bakgrunn å sette fristen for å klage på god-
kjenningen til sju dager. Det bør være tilstrekkelig
med tid til at partiene eller gruppene, eventuelt
kandidatene, kan ta stilling til om de ønsker å
klage på godkjenningen.
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Kapittel 21  

Omvalg

21.1 Gjeldende rett

21.1.1 Stortingsvalg

Det er det nyvalgte Stortinget som vedtar om stor-
tingsvalget er gyldig. Dette følger både av Grunn-
loven § 64 og valgloven § 13-3 første ledd. Dersom
Stortinget kjenner valget ugyldig, skal det påby
omvalg, jf. valgloven § 13-3 fjerde ledd. Vilkårene
for å kjenne et valg ugyldig framgår av tredje ledd:
«Stortinget skal kjenne stortingsvalget i en kom-
mune eller i et fylke ugyldig hvis det er begått feil
som antas å ha hatt innflytelse på utfallet av valget,
og som det ikke er mulig å rette.»

21.1.1.1 Vilkår for omvalg

Valgloven stiller opp flere vilkår som må være opp-
fylt for at valget skal være ugyldig. For det første
må feilen(e) «antas å ha hatt innflytelse» på utfal-
let av valget. Vilkåret er sparsommelig omtalt i for-
arbeidene til gjeldende valglov, utover at gjel-
dende rett foreslås videreført. I forarbeidene til til-
svarende bestemmelser i tidligere valglover1

uttalte departementet at «[omvalg] ikke bør finne
sted med mindre det kan regnes som sannsynlig
at det foreliggende resultat er blitt influert av den
eller de feil som er begått».

Det at det er begått feil, kan kun ha to betyd-
ninger på utfallet av valget; enten er valgresultatet
blitt påvirket av de begåtte feilene, eller så er valg-
resultatet ikke blitt påvirket. Feil kan derfor bare
antas å ha hatt innflytelse på valgresultatet der-
som det er mer sannsynlig at feilene har påvirket
valgresultatet, enn at de ikke har gjort det. Altså
må det kunne legges til grunn at det etter gjel-
dende rett er et krav om sannsynlighetsovervekt
for at feilene har påvirket valgresultatet slik at val-
get skal kan være ugyldig.

For det andre må de(n) begåtte feilen(e) antas
å ha hatt innflytelse på «utfallet av valget». Vilkå-
ret omfatter både fordelingen av mandater mel-
lom listene og hvilke kandidater som er valgt fra
de ulike listene. Det omfatter også om en kandidat
er valgt som medlem eller varamedlem, og i hvil-
ken rekkefølge varamedlemmene er valgt.

Et tredje vilkår for at valget skal være ugyldig,
er at det har skjedd «feil» i forbindelse med forbe-
redelsen og gjennomføringen av valget, det vil si
at valgloven eller valgforskriften om hvordan val-
get skal forberedes og gjennomføres, er brutt. Det
er i utgangspunktet bare «feil» som er begått av
personer som har noen plikter etter loven, som
kan medføre omvalg.

Stortinget har selv uttalt seg om hva som er
konsekvensene av feil begått av personer som
ikke har noen plikter etter valgloven, jf. Innst. S.
nr. 1 (1993–94) s. 5. Situasjonen var den at en vel-
ger som var innlagt på sykehuset, hadde fått urik-
tig informasjon om tidspunktet for når det var
mulig å forhåndsstemme på sykehuset, fra en
ansatt ved sykehuset. Fullmaktskomiteen uttalte i
denne saken:

Valgloven legger […] ikke bestemte plikter på
personalet ved institusjoner i forbindelse med
forhåndsstemmegivningen. Dersom persona-
let gir feil informasjon i denne forbindelse, kan
dette etter k o m i t e e n s  mening neppe anses
som en feil som går inn under valglovens § 72
og som dermed kan få virkning for gyldigheten
av valget.

I en annen klagesak ved det samme valget uttalte
fullmaktskomiteen følgende, jf. Innst. S. nr. 1
(1993–94) s. 6:

Når det gjelder utelukkelse fra valgdebatter på
skoler, i militærforlegninger og i TV og radio,
bemerker k o m i t e e n  at valgloven eller for-
skrifter gitt i medhold av denne ikke inne-
holder regler på disse områdene. De feil som
etter valglovens § 77 kan føre til ugyldig valg,

1 Ot.prp. nr. 22 (1982–83) Om lov om endringer i lov av 17.
desember 1920 nr. 1 om stortingsvalg og lov av 10. juli 1925
nr. 6 om kommunestyrevalg og fylkestingsvalg s. 46.
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er brudd på valgloven eller på forskrifter gitt
med hjemmel i denne lov. Derfor konstaterer
k o m i t e e n  at eventuelle feil begått av offent-
lig myndighet på de nevnte områdene, ikke
kan ha noen følger for gyldigheten av valget.

Daværende Kommunal- og regionaldepartement
la i en lovlighetskontroll av kommunestyrevalget i
Drammen i 2007 til grunn at også valgfusk i form
av kjøp og salg av stemmer kan medføre omvalg.
Departementet uttalte blant annet:

Valgloven benytter […] betegnelsen «begåtte
feil» om hvilke forhold som kan føre til omvalg.
Ut fra lovens ordlyd er det ikke åpenbart at
dette også omfatter valgfusk som kjøp og salg
av stemmer. I forarbeidene til den nye valglo-
ven, jf. Ot.prp. nr. 45 (2001–2002), uttalte imid-
lertid departementet følgende:

«Dagens regler om hvilke feil som kan
medføre omvalg, reglene om måter å avhjelpe
feil og vilkår for omvalg foreslås videreført.»

Det fremgikk av § 76 nr. 3 i valgloven av
1985 at departementet skulle kjenne valget i en
kommune ugyldig dersom noen på straffbar
måte har søkt å skaffe seg innflytelse på valget.
[…]

Departementet mener således at valgfusk
er et forhold som kan medføre omvalg også
etter den nye valgloven, dersom vilkårene for
øvrig er til stede.

21.1.1.2 Retting av feil

Stortinget skal ikke automatisk kjenne valget
ugyldig selv om det er begått feil som antas å ha
hatt innflytelse på utfallet av valget. Dersom det er
mulig å rette feilen, ved for eksempel å godkjenne
feilaktig forkastede stemmegivninger, ved å foreta
ny opptelling av stemmesedlene eller ved å gjen-
nomføre et nytt valgoppgjør, skal dette gjøres.
Dersom feilen ikke lar seg rette, for eksempel der-
som stemmegivninger feilaktig har blitt godkjent,
skal valget kjennes ugyldig dersom feilen antas å
ha hatt innflytelse på utfallet av valget.

21.1.1.3 Omfanget av et omvalg

Dersom vilkårene for ugyldighet og dermed
omvalg er oppfylt, er spørsmålet i hvilken utstrek-
ning Stortinget kan påby omvalg. Utgangspunktet
er at Stortinget kun skal påby omvalg i de kommu-
nene i fylket som er berørt av feilen, men i særlige
tilfeller kan det påby omvalg i hele fylket, jf. § 13-3
fjerde ledd. Før 1965 var det bare adgang til å

holde omvalg i de kommunene der det var begått
feil. Stortingsvalgloven ble da endret slik at Stor-
tinget kunne påby omvalg i hele valgdistriktet der-
som «særlige forhold taler for det», selv om feilen
ikke berørte alle kommunene i valgdistriktet. Det
er få holdepunkter i forarbeidene til lovendringen,
jf. Ot.prp. nr. 29 (1964–65), om hva som lå i begre-
pet «særlige forhold», slik loven lød den gangen.
Lovforslaget baserte seg på en utredning fra Kom-
munestyrevalglovnemnda.2 Nemnda uttalte:

N e m n d  i vil peika på at etter Grunnlovi § 59
skal valting haldast serskilt på kvar valsokn.
Dinest at lovi legg ei slag domsmakt til Stortin-
get i desse sakene. Det kom difor til å samsvara
lite med vanleg rettskjensle om Stortinget
skulle ugilda valet i ei valsokn der valet var
halde heilt i samsvar med gjeldande lov. Skal
det kunne gjerast, må det synast vera klårt at
tilmåtsvalet i valkrinsen ikkje kan verta rettvist
gjennomført utan.

Etter denne lovendringen har det kun vært
omvalg ved stortingsvalg i 1981, i Buskerud og i
Troms. Stortinget bestemte den gangen at det
skulle avholdes valg i alle kommunene i valgdis-
triktet selv om feilen kun berørte enkelte kommu-
ner, jf. Innst. S. nr. 1 (1981–82) s. 9:

K o m i t é e n  har drøftet om valget bør
begrenses til de valgsogn hvor feilene er begått
eller om det skal holdes valg i hele fylket.
K o m i t é e n  er kommet til at valget ikke bør
begrenses til de enkelte valgsogn i noen av fyl-
kene. Slik som forholdene ligger an med så vidt
små uregelmessigheter i de valgsogn det gjel-
der, synes det lite naturlig å begrense valget til
disse valgsogn. K o m i t é e n  vil bemerke at
siden det siste omvalg – i 1961 – er valgloven
endret slik at Stortinget nå har anledning til å
påby omvalg i hele valgdistriktet dersom sær-
lige grunner taler for det. Slike særlige grun-
ner mener k o m i t é e n  er til stede i disse til-
fellene.

21.1.1.4 Hvem som er medlemmer av Stortinget 
inntil omvalget er gjennomført

Etter at Stortinget påbød omvalg i enkelte valg-
sogn i Vestfold etter valget i 1921, oppstod spørs-
målet om hvordan godkjenningen av stortings-

2 Tilråding frå Kommunestyrevallovnemndi om brigde i lov
om kommuneval frå 10. juli 1925, særskilt vedlegg til
Ot.prp. nr. 17 (1962–63).
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representantenes fullmakter skulle skje. Hverken
Grunnloven eller valgloven regulerte dette spørs-
målet. Stortinget vedtok den gang at den endelige
behandlingen av valget for Vestfold fylke skulle
utsettes inntil omvalget var gjennomført. Det ble
videre vedtatt at inntil da skulle de frammøtte
representantene og deres varaer beholde full rett
som medlem av Stortinget, det vil si at de skulle
møte på Stortinget inntil omvalget var gjennom-
ført.

Denne praksisen ble også fulgt ved det siste
omvalget i Buskerud og Troms etter stortingsval-
get i 1981. Fullmaktene for de valgte representan-
tene og vararepresentantene for Buskerud fylke
og Troms fylke ble da godkjent midlertidig.

21.1.2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Innledning

Valgloven § 13-2 fjerde ledd og § 13-4 første til
fjerde ledd inneholder bestemmelser om godkjen-
ning av kommunestyre- og fylkestingsvalg, om vil-
kår for når et valg er ugyldig, og om hvem som
påbyr omvalg.

Etter § 13-4 første ledd skal det nyvalgte kom-
munestyret og fylkestinget treffe vedtak om hen-
holdsvis kommunestyrevalget og fylkestingsval-
get er gyldig. Kommunestyret og fylkestinget skal
kjenne kommunestyrevalget og fylkestingsvalget
ugyldig «hvis det er begått feil som antas å ha hatt
innflytelse på fordelingen av mandatene mellom
listene og som det ikke er mulig å rette», jf. andre
og tredje ledd. Det følger videre av fjerde ledd at
hvis kommunestyret eller fylkestinget kjenner val-
get ugyldig, «skal det sendes melding til departe-
mentet, som påbyr omvalg». Ved fylkestingsvalg
skal departementet som hovedregel kun påby
omvalg i de kommunene i fylket som er berørt av
feilen, men i særlige tilfeller kan det påby omvalg i
hele fylket.

Valgloven § 13-2 fjerde ledd regulerer departe-
mentets myndighet i klagesaker og fastsetter at

[d]epartementet skal kjenne fylkestingsvalget
i en kommune eller i hele fylket eller kommu-
nestyrevalget i en kommune ugyldig dersom
det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse
på fordelingen av mandatene mellom listene og
som det ikke er mulig å rette.

Mye av regelverket for omvalg ved kommune-
styre- og fylkestingsvalg er likt regelverket for
omvalg ved stortingsvalg. Utvalget viser til omta-
len i punkt 21.1.1 på de områdene der regelverket

er likt. Det er imidlertid også forskjeller i regel-
verket. Disse omtales nærmere under.

Vilkår for omvalg

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må fei-
len(e) ha hatt innflytelse på «fordelingen av man-
datene mellom listene» for at det skal kunne bli
omvalg. Det at feil person er valgt inn fra en liste,
er ikke en ugyldighetsgrunn ved kommunestyre-
og fylkestingsvalg, slik det er ved stortingsvalg.

Påbud om omvalg

Ved stortingsvalg er det Stortinget som påbyr
omvalg etter at det har tatt stilling til om valget er
gyldig, inkludert å ta stilling til om det er enig i
riksvalgstyrets vedtak i klagesaker. Ved kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg er utgangspunktet at
departementet påbyr omvalg etter at kommune-
styret eller fylkestinget har vedtatt at valget ikke
er gyldig. Det er imidlertid uklart hvordan proses-
sen er i de tilfellene hvor departementet som kla-
geinstans kommer til at valget er ugyldig, jf. valg-
loven § 13-2 fjerde ledd. Loven gir ikke noe svar på
om departementet da skal påby omvalg før kom-
munestyret eller fylkestinget i forbindelse med
konstitueringen tar stilling til om valget er ugyl-
dig, jf. kommuneloven § 7-1 andre ledd, eller om
departementet først skal påby omvalg etter at
kommunestyret eller fylkestinget har tatt stilling
til om valget er gyldig. Forarbeidene til bestem-
melsen gir heller ikke noen veiledning om dette
spørsmålet.

Hvem som er medlemmer av kommunestyret og fylkes-
tinget inntil omvalget er gjennomført

Hverken valgloven eller kommuneloven regulerer
overgangen mellom nytt og gammelt kommune-
styre eller fylkesting ved omvalg. Det er ikke
regulert om det gamle kommunestyret eller fyl-
kestinget skal fungere inntil omvalget er gjennom-
ført, eller om det nye kommunestyret eller fylkes-
tinget skal fungere midlertidig inntil omvalget er
gjennomført, slik praksis er ved stortingsvalg.
Denne problemstillingen er omtalt i kommentar-
utgaven til kommuneloven av 1954.3 Det blir her
lagt til grunn at det gamle kommunestyret skal
fungere inntil nytt valg er holdt. På den tiden

3 Oddvar Overå, Kommuneloven med kommentarer 1988. Lov
om styret i herreds- og bykommunene: av 12. november 1954
(Oslo: Sem & Stenersen, 1988), s. 36.
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trådte imidlertid kommunestyret ikke i funksjon
før 1. januar i året etter valget.

21.1.3 Gjennomføring av omvalg

Et omvalg skal i utgangspunktet gjennomføres
etter de ordinære reglene i valgloven. Manntallet
fra det opprinnelige valget skal benyttes, men det
skal oppdateres, og feil skal rettes, jf. valgloven
§ 13-5 første ledd.

§ 13-5 andre ledd gir departementet hjemmel
til å gjøre unntak fra bestemmelsene i valgloven
«[d]ersom det er nødvendig av hensyn til en hen-
siktsmessig gjennomføring av valget». Dette vil
kunne være å fastsette kortere frister eller iverk-
sette andre tiltak som ikke nødvendigvis er i tråd
med den alminnelige prosedyren for gjennomfø-
ring av valg. Bestemmelsen kan ikke benyttes til å
fravike bestemmelser som er satt til vern for vel-
gernes rettssikkerhet.4

21.2 Tidligere omvalg

Det er gjennomført omvalg både ved stortings-
valg og kommunestyrevalg de siste tiårene. Ved
stortingsvalget i 1981 ble det gjennomført omvalg
i både Buskerud og Troms.

Feilen i Buskerud var at det i kommunene var
godkjent i alt 60 stemmer mer enn det som skulle
ha vært godkjent dersom reglene i valgloven
hadde blitt fulgt. Fullmaktskomiteen uttalte:5

Etter lovens § 51 medfører slike feil at dersom
de k a n  ha hatt innflytelse på utfallet av valget,
må valget kjennes ugyldig. K o m i t é e n  kan
ikke utelukke muligheten av at de påviste feil
teoretisk kan berører Felleslistens siste man-
dat i og med at marginen bare er på 28 stem-
mer. Etter dette finner k o m i t é e n  å måtte
foreslå at det foretas omvalg i Buskerud fylke.

I Troms var feilen at det var godkjent i alt 14 stem-
mer mer enn det skulle ha vært dersom valglo-
vens regler var blitt fulgt. Kristelig Folkeparti ville
tapt det siste mandatet dersom stemmetallet
deres ble redusert med mer enn 7 stemmer. Full-
maktskomiteen uttalte:6

K o m i t é e n  kan ikke utelukke m u l i g h e -
t e n  av at disse 14 uriktig godkjente stemmer
har falt slik på partiene at Kristelig Folkepartis
siste mandat står i fare. Under disse
omstendigheter finner k o m i t é e n  at man
ikke kan komme utenom omvalg også i dette
fylket.

Plikten til å kjenne et valg ugyldig fordi feilen teo-
retisk kunne ha påvirket utfallet av valget, ble opp-
hevet etter valget i 1981. Etter lovendringen skulle
det kun holdes omvalg dersom Stortinget kom til
at feilen antakelig har hatt innflytelse på utfallet av
valget. Dersom denne lovendringen hadde kom-
met før valget i 1981, må det kunne legges til
grunn at det ikke ville ha blitt omvalg ved valget i
1981.

Ved kommunestyrevalget i 1983 var det
omvalg i både Beiarn kommune og Torsken kom-
mune.7 I den ene tilfellet ble 95 stemmesedler til
Høyre forkastet i tråd med regelverket under valg-
oppgjøret på grunn av manglende kandidatnavn
på den trykte stemmeseddelen. Det var valgsty-
rets feil at stemmesedlene ble trykt uten alle kan-
didatnavnene. Det fulgte av regelverket at stem-
mesedlene derfor skulle forkastes. Det var der-
med ikke mulig å rette den begåtte feilen. Høyre
skulle etter stemmetallet (med de forkastede
stemmesedlene) ha hatt to representanter i kom-
munestyret, men fikk ingen. Feilen hadde derfor
påvirket mandatfordelingen, og departementet
påbød omvalg. Reglene om forkasting av stemme-
sedler er endret siden 1983. I dag ville stemme-
sedlene ha blitt godkjent, men valgmyndighetene
skulle ha sett bort fra rettinger på stemmesed-
lene.

I det andre tilfellet ble tre «fremmede» stem-
mer korrekt forkastet fordi det ikke var brukt
stemmeseddelkonvolutt. Denne feilen var begått
av stemmestyret. Disse tre stemmesedlene repre-
senterte til sammen 57 listestemmer (3 stemme-
sedler ganger antall kommunestyremedlemmer
som skulle velges). Det var svært små marginer
ved valgoppgjøret. Arbeiderpartiet manglet 6
listestemmer på å ta Høyres siste mandat. Arbei-
derpartiet fikk 49 prosent og Høyre 13 prosent av
stemmene. Departementet kom til at det måtte
regnes som sannsynliggjort at det blant de tre for-
kastede stemmesedlene var én stemmeseddel fra
Arbeiderpartiet. Den begåtte feilen måtte derfor
ansees å ha innflytelse på valget, og departemen-4 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) Om lov om valg til Stortinget, fyl-

kesting og kommunestyrer (valgloven) s. 284.
5 Innst. S nr. 1 (1981–82) Innstilling fra fullmaktskomitéen om

fullmaktene s. 9.
6 Innst. S nr. 1 (1981–82) Innstilling fra fullmaktskomitéen om

fullmaktene s. 9.

7 Oddvar Overå, Steinar Dalbakk, og Jan-Ivar Pavestad, Valg-
lovgivningen: valg til storting, fylkesting, kommunestyre og
sameting (Oslo: Kommuneforlaget, 1997), s. 347.
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tet påbød omvalg. Dette er i samsvar med gjel-
dende rett.

Omvalgene ble holdt 27. og 28. november i
Beiarn og 4. og 5. desember i Torsken. På den
tiden trådte ikke kommunestyret i funksjon før 1.
januar året etter valget. Det var derfor mulig å
holde omvalget før det nye kommunestyret skulle
tre i funksjon.

21.3 Nordisk rett

21.3.1 Sverige

I Sverige blir tvister om gyldigheten av valg
avgjort av Valprövningsnämnden. Nemnda skal
oppheve valget og beslutte omvalg
– dersom det ved forberedelsen og gjennomfø-

ringen av valget har forekommet avvik fra
regelverket

– dersom noen har hindret stemmingen, gjort
det vanskelig å stemme eller opptrådt utilbørlig
ved valget på noen annen måte8

Dersom den begåtte feilen kan rettes på en min-
dre inngripende måte enn omvalg, skal dette gjø-
res. Nemnda kan dessuten bare skrive ut omvalg
hvis det med «fog» kan antas at det inntrufne har
innvirket på valgresultatet. I forarbeidene til tilsva-
rende bestemmelse i den forrige valgloven ble det
uttalt at dette innebærer at det i det minste må
kreves «en viss positiv sannolikhet för att ett påvi-
sat fel skall leda til omval».9

Regeringsformen kapittel 3 § 12 fastsetter at et
medlem som er valgt til Riksdagen, fortsetter i
vervet selv om valget er påklaget. Dersom omval-
get medfører at valgresultatet blir endret, skal det
nye medlemmet innta plassen så snart endringen
er kunngjort. Tilsvarende gjelder ved valg av med-
lemmer til landstings- og kommunfullmäktige, jf.
vallagen kapittel 15 § 10.

21.3.2 Finland

I Finland er det forvaltningsdomstolen som avgjør
tvister om gyldigheten av valg, jf. vallagen §§ 102
og 105. § 103 fastsetter når omvalg skal skje: «Har
ett beslut eller en åtgärd av valmyndigheten varit
lagstridig och har lagstridigheten uppenbart
kunnat innverka på valresultatet, skall nyval utly-
sas i valkretsen eller i kommunen i fråga [...], om
valresultatet inte kan rättas.»

Ved omvalg blir medlemmene av Riksdagen
og fullmäktige som er valgt i det ugyldige valget,
værende i sine verv til resultatet av omvalget er
fastslått, jf. vallagen § 106 fjerde ledd.

21.3.3 Danmark

I Danmark er det Folketinget som selv avgjør om
folketingsvalget er gyldig, jf. Grundloven § 33 og
lov om valg til Folketinget § 87. Folketinget avgjør
i hvilket omfang og på hvilken måte et omvalg skal
gjennomføres, jf. lov om valg til Folketinget § 90.

Ved kommunale og regionale valg er det
Social- og Indenrigsministeriet som tar endelig
stilling til valgtvister, jf. lov om kommunale og
regionale valg § 94. Etter § 95 skal det snarest
mulig holdes omvalg dersom departementet ved
behandlingen av en klage erklærer valget ugyldig.

Hverken Grundloven, lov om valg til Folketin-
get eller lov om kommunale og regionale valg
inneholder bestemmelser om vilkårene for å
kjenne et valg ugyldig.

Ved omvalg til Folketinget ansees medlem-
mene som er valgt ved det ugyldige valget, som
lovlig valgt, men kun foreløpig inntil omvalget er
gjennomført, jf. folketingsvalgloven § 89.

Ved valg til kommunalbestyrelsen og regions-
rådet er reglene forskjellige avhengig av om avgjø-
relsen om at det skal holdes omvalg, blir truffet
før eller etter årsskiftet (når organet normalt trer i
funksjon). Dersom det er besluttet at det skal hol-
des omvalg før organet trer i funksjon, forlenges
funksjonstiden for de gamle medlemmene av
organet inntil omvalget er endelig, jf. lov om kom-
munale og regionale valg § 97 andre ledd. Dersom
det derimot blir besluttet å avholde omvalg etter
at organet har trådt i funksjon, skal de nye med-
lemmene fortsette i vervet inntil omvalget er
endelig avgjort.

21.4 Utvalgets vurdering

Utvalget viser til at mange hensyn taler mot å
gjennomføre et omvalg. For det første vil det i
lang tid knytte seg usikkerhet til sammensetnin-
gen av organet. Ved stortingsvalg vil dette kunne
ha betydning både for legitimiteten til de beslut-
ningene som Stortinget og regjeringen treffer før
omvalget er gjennomført, og medføre politisk
usikkerhet blant annet med hensyn til hvilke par-
tier som skal sitte i regjeringen. Videre må parti-
ene mobilisere og gjennomføre en ny valgkamp,
og velgerne må stemme på nytt. Et omvalg bør
dessuten gjennomføres raskt. Det vil medføre inn-

8 Vallagen kapittel 15 § 13 første ledd.
9 Prop. 1974:35.
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skrenket mulighet for velgerne til å stemme både
innenriks og utenriks. Utvalget mener det ikke
kan kreves at alle kommuner i hele landet arran-
gerer ordinær forhåndsstemming dersom det kun
skal være omvalg i én enkelt eller et fåtall kommu-
ner. Også forhold knyttet til den enkelte velgeren
vil gjøre at en del velgere ikke vil kunne stemme
ved et omvalg. Det er dermed en risiko for at et
omvalg vil bli mindre representativt enn det opp-
rinnelige valget.

Etter utvalgets vurdering bør disse ulempene
vektlegges ved vurderingen av hvilke vilkår som
må være oppfylt for at det skal gjennomføres et
omvalg.

21.4.1 Vilkår for omvalg

21.4.1.1 Krav til sannsynlighet for at feilene har 
hatt innflytelse på valgresultatet

Utvalget mener det bør kreves stor grad av sikker-
het for at feilen (bruddene på regelverket) har
påvirket valgresultatet, før det blir aktuelt å gjen-
nomføre et omvalg, jf. de ulempene og kostna-
dene som er knyttet til å gjennomføre et omvalg.

Utvalget mener følgelig at det ikke er aktuelt å
gjeninnføre reglene slik de var før 1983, hvor visse
feil førte til omvalg selv om det kun var en teore-
tisk mulighet for at feilen hadde påvirket valget.

Utvalget har også vurdert om det bør være
omvalg dersom det er en rimelig mulighet for at
feilen har påvirket valget. En slik regel vil inne-
bære at det kan bli omvalg selv om det er sannsyn-
lighetsovervekt for at feilen ikke har påvirket valg-
resultatet. Det som kan tale for et slikt alternativ,
er at det ikke er heldig dersom det hefter tvil ved
gyldigheten av et valg. Dette vil kunne svekke
legitimiteten til organet. Utvalget mener likevel at
så lenge det er mer sannsynlig at valgresultatet er
korrekt, enn at det er feil, må ulempene ved å
gjennomføre et omvalg veie tyngre enn at det er
en rimelig mulighet for at valgresultatet ikke er
korrekt.

Utvalget har også vurdert om det på grunn av
de mange ulempene ved å gjennomføre et omvalg
bør stilles krav om mer enn alminnelig sannsynlig-
hetsovervekt for at feilen har påvirket valgresulta-
tet. Utvalget stiller seg imidlertid negativ til en
slik regel, da den vil kunne medføre at et valgre-
sultat som mest sannsynlig er feil, vil bli stående.
En slik bestemmelse vil etter utvalgets vurdering

Boks 21.1 Eksempel på vurdering av sannsynlighet

Utvalget vil peke på at det ikke er åpenbart hvor-
dan en skal gå fram for å vurdere om brudd på
valgreglene antas å ha påvirket valgresultatet. Et
eksempel kan vise dette.

En kommune mottar 300 forhåndsstemmer ved
fylkestingsvalget. Kommunen rekker å god-
kjenne forhåndsstemmegivningene, men stem-
mesedlene brenner opp før de kan prøves og tel-
les. At stemmesedlene ikke kan telles opp, vil
være et brudd på valgloven. Fylkesvalgstyrets
valgoppgjør viser at det er svært jevnt ved forde-
lingen av sistemandatet i fylket. Parti A har fått 1
mandat (sistemandatet) med 8 500 stemmer.
Parti B har fått 8 479 stemmer og ikke noe man-
dat. På valgtinget i kommunen fikk derimot parti
B over dobbelt så mange stemmer som parti A. 

Når en skal vurdere om de manglende forhånds-
stemmesedlene har påvirket valgresultatet, må
en i første omgang fordele de 300 stemmesed-
lene på listene ut fra en sannsynlig fordeling.
Utvalget mener det er to måter å fordele stem-

mesedlene på som peker seg ut. De kan enten
fordeles ut fra hvor stor oppslutning de enkelte
listene fikk i den aktuelle kommunen på valgtin-
get, eller de kan fordeles ut fra hvor stor oppslut-
ning listene fikk totalt i valgdistriktet. Utvalget
mener det er naturlig å ta utgangspunkt i hvor
stor oppslutning de ulike listene fikk i kommu-
nen på valgtinget. Dette skyldes at det kan være
store forskjeller mellom listenes oppslutning i
en kommune sammenliknet med hvor stor opp-
slutning de får i valgdistriktet. 

Dersom de 300 stemmene blir fordelt på de ulike
listene i tråd med oppslutningen på valgtinget i
kommunen, vil parti A få 37 stemmer og parti B
få 77 stemmer i kommunen. Parti A vil da totalt få
8 537 stemmer, og parti B vil få 8 556 stemmer i
valgdistriktet. I dette tilfellet vil parti B i så fall få
19 stemmer mer enn parti A. Utvalget mener at
det i et slikt tilfelle vil være mer sannsynlig at det
at stemmesedlene brant opp og derfor ikke
kunne telles, har påvirket valgresultatet, enn at
det ikke har påvirket valgresultatet.
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føre til at valgresultatet ikke vil ha legitimitet blant
velgerne, og den vil kunne undergrave tilliten til
hele valgsystemet.

Utvalget foreslår etter dette at det bare skal
holdes omvalg dersom det antas at det er sannsyn-
lighetsovervekt for at feilen eller feilene har påvir-
ket valgresultatet, det vil si at det må være mer
sannsynlig at feilene har påvirket valgresultatet,
enn at den/de ikke har det. Utvalget legger til
grunn at dette innebærer å videreføre gjeldende
rett.

21.4.1.2 Krav til hvilke konsekvenser feilen må ha 
hatt

Utvalget viser til at reglene om hvilke konsekven-
ser en feil må ha for at det skal bli omvalg, er for-
skjellige ved stortingsvalg og lokalvalg. Vilkårene
for omvalg er strengere ved kommunestyre- og
fylkestingsvalg (påvirket mandatfordelingen) enn
ved stortingsvalg (påvirket mandatfordelingen
eller personvalget (kandidatkåringen)). Før 1979
var reglene de samme ved lokalvalg som ved stor-
tingsvalg. Bakgrunnen for endringen var at det
ved kommunestyrevalg ofte kun vil være noen få
personstemmer i forskjell mellom stemmetallene
til siste representant og første vararepresentant
eller mellom vararepresentantene.10

Dette er blant annet en følge av ordningen
med personvalg. Ved stortingsvalg er det i dag i
realiteten ikke personvalg. Det innebærer at når
det gjelder distriktsmandater, kan disse i praksis
ikke gå til feil person. På grunn av utjevningsman-
datordningen vil imidlertid feil kunne føre til at
partiene får utjevningsmandater i andre valgdis-
trikter enn de ville ha fått dersom feilen ikke
hadde skjedd. Feil personer vil dermed kunne bli
valgt inn som utjevningsmandater, selv om forde-
lingen av mandatene mellom partiene ikke er
endret som følge av feilen. Det vil derfor også ved
stortingsvalg kunne skje at et begrenset antall feil
medfører at feil kandidater blir valgt. Utvalget
viser også til at det foreslår å innføre en ordning
med reelt personvalg ved stortingsvalg. Utvalget
mener på denne bakgrunn at begrunnelsen for å
ha ulike regler ved stortingsvalg og lokalvalg ikke
lenger er til stede.

Utvalget har vurdert om det kun er feil som
har påvirket mandatfordelingen, som skal kunne
medføre omvalg, eller om også feil ved kandidat-
kåringen skal kunne medføre omvalg.

Utvalget mener valg av løsning vil bero på hvil-
ket hensyn det skal legges mest vekt på: hensynet

til at mandatfordelingen blir korrekt, eller hensy-
net til at det ikke blir valgt inn feil personer fra de
ulike listene. Utvalget vil illustrere dette med et
eksempel:

Dersom valgoppgjøret viser at mandatene er
korrekt fordelt på listene som stilte ved valget,
men at det har skjedd feil som har medført at
«feil» personer er valgt inn fra én eller flere lister,
kan det spørres om det vil være riktig å gjennom-
føre et omvalg. Et omvalg vil åpne for en ustabil
politisk situasjon som vil vare helt til omvalget er
gjennomført, i tillegg vil fordelingen av manda-
tene mellom de ulike listene kunne bli endret ved
et omvalg. Dette vil kunne ha som følge at flertal-
let i det folkevalgte organet blir endret. Ved stor-
tingsvalg vil dette også kunne være avgjørende for
hvem som får danne regjering.

Etter utvalgets vurdering vil det være et større
onde at en ved omvalg risikerer at mandatfordelin-
gen som var korrekt ved det første valget, endres
ved et omvalg, enn at feil personer fra et parti eller
en gruppe blir sittende i organet. Selv om repre-
sentantene er personlig valgt, er de valgt som
representanter for ulike partier eller grupper. Det
er mandatfordelingen mellom partiene og grup-
pene som avgjør hvem som får flertall i organet,
og ved stortingsvalg hvilke partier som får danne
regjering. Å gjennomføre et omvalg i en situasjon
hvor det er enighet om at fordelingen av mandater
mellom listene er korrekt, vil i praksis innebære
at de partiene og gruppene som tapte valget, får
en ny sjanse til å vinne valget selv om de korrekt
tapte det ordinære valget.

Etter utvalgets vurdering må det gjøres en
avveining av hensynet til den enkelte kandidaten
som ikke har fått det vervet han eller hun skulle
hatt, mot hensynet til at partifordelingen skal
være korrekt og gjenspeile hva velgerne har
stemt. Utvalget mener det kan stilles spørsmål
ved om et endret valgresultat i en slik omvalgssi-
tuasjon vil ha den nødvendige legitimiteten. Utval-
get foreslår etter dette at et vilkår for omvalg,
både ved lokalvalg og stortingsvalg, skal være at
feilene antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av
mandatene mellom listene. Ved stortingsvalg
betyr dette at en må se fordelingen av direkteman-
dater og utjevningsmandater i sammenheng. Det
vil kun være der hvor det er sannsynlighetsover-
vekt for at feilene har påvirket fordelingen av
direktemandatene og utjevningsmandatene sett
under ett, at dette vilkåret for omvalg vil være opp-
fylt. Det at de ulike listene har fått mandater i
andre valgdistrikter enn de ville ha fått uten de
begåtte feilene, skal ikke føre til omvalg.

10 Overå, Dalbakk og Pavestad Valglovgivningen, s. 346.
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21.4.1.3 Feil ved forberedelsen og 
gjennomføringen av valget

Etter gjeldende rett vil feil som er begått av andre
enn valgmyndighetene eller andre som er pålagt
plikter i valgloven eller valgforskriften, i utgangs-
punktet ikke kunne medføre omvalg. Dette er
fordi feil begått av andre enn disse ikke innebærer
at reglene i valgloven eller valgforskriften er brutt.

Utvalget mener at feil som er begått av selska-
per eller personer som valgmyndighetene kjøper
tjenester av (kontraktsmedhjelpere) i forbindelse
med gjennomføringen av valget, må vurderes på
samme måte som om feilen var begått av valgmyn-
dighetene selv. Dersom handlingen ville ha inne-
båret et brudd på valgloven eller valgforskriften
hvis den var begått av valgmyndighetene, skal det
også ansees som et brudd på valgloven dersom
handlingen er begått av personer eller selskaper
som har utført handlingen på oppdrag fra valg-
myndighetene. Et eksempel er at dersom kommu-
nene benytter Posten til å sende forhåndsstem-
mene til velgerens hjemkommune og ansatte i
Posten gjør en feil som medfører at et antall for-
håndsstemmegivninger blir forlagt og dermed
ikke kommer fram tidsnok til å kunne godkjen-
nes, vil det kunne ha betydning for valgresultatet.
Utvalgets forslag innebærer at feil som er begått
av selskaper eller andre som utfører oppgaver på
vegne av valgmyndighetene knyttet til gjennomfø-
ringen av valget, skal ansees som feil i valglovens
forstand og dermed tas med i vurderingen av om
valget er gyldig.

Utvalget foreslår etter dette at for at det etter
valgloven skal foreligge et brudd på valglovgivnin-
gens regelverk for hvordan valget skal forberedes
og gjennomføres, må feilen være begått enten av
valgmyndighetene, av andre som er pålagt plikter
i valgloven, eller av noen som utfører en oppgave
eller tjeneste for valgmyndighetene.

I tillegg mener utvalget at det bør klargjøres at
et valg også bør kunne kjennes ugyldig ved ulike
former for valgfusk. Det framgår i dag ikke klart
av valgloven at et valg skal kjennes ugyldig der-
som det er sannsynlighetsovervekt for at valgre-
sultatet er påvirket av ulike former for valgfusk.
Dette kan for eksempel være fordi stemmer er
fjernet eller endret, eller fordi stemmer som ikke
er avgitt, er blitt lagt til valgresultatet, jf. straffelo-
ven § 154, eller det kan være snakk om kjøp og
salg av stemmer, jf. straffeloven §§ 151 og 152. Et
annet eksempel kan være at personer møter opp
foran et valglokale på valgdagen en time før stem-
metid og blokkerer adgangen i en stemmekrets,
jf. straffeloven § 151 første ledd bokstav a. Slike

forhold vil ikke være noe direkte brudd på
bestemmelser i valgloven, men vil på samme måte
som feil fra valgmyndighetene og deres kontrakts-
medhjelpere, kunne medføre at mandatfordelin-
gen mellom listene ikke blir korrekt og dermed
ikke gjenspeiler det velgerne har stemt eller ville
ha stemt. Utvalget foreslår derfor å presisere at et
valg også skal kjennes ugyldig dersom noen på
straffbar måte søker å skaffe seg innflytelse på
valget og det er sannsynlighetsovervekt for at valg-
resultatet har blitt påvirket av den straffbare hand-
lingen. Utvalget mener en slik regel bare bør
omfatte direkte straffbar påvirkning som blir
omtalt i straffeloven §§ 151–154.

Det er ikke et vilkår at de subjektive straffbar-
hetsvilkårene i bestemmelsene er oppfylt. Det er
tilstrekkelig å kunne fastslå at de objektive vilkå-
rene er overtrådt. Om vedkommende som utførte
handlingen, ikke hadde forsett, blir uten betyd-
ning. Å avgrense mot subjektiv skyld er også nød-
vendig for å unngå at det organet som skal
beslutte omvalg, må ta stilling til skyldspørsmål
som hører hjemme ved domstolene i en straffe-
sak.

Utvalget peker på at det dessverre har blitt for-
holdsvis vanlig at ulike aktører gjennomfører des-
informasjonskampanjer i sammenheng med valg.
Desinformasjonskampanjer vil ikke omfattes av
straffeloven § 151 om utilbørlig stemmepåvirk-
ning. Dette gjelder selv om informasjon som
benyttes i forbindelse med kampanjen, er skaffet
på ulovlig vis. Et eksempel kan være å på ulovlig
måte ha skaffet seg informasjon om velgerne som
gjør det mulig å målrette desinformasjonen bedre
enn det som ville ha vært mulig uten denne tilgan-
gen til ulovlig framskaffet informasjon. Slike kam-
panjer kan etter utvalgets vurdering være en trus-
sel mot demokratiet og stabiliteten i samfunnet.
Utvalget tar ikke stilling til om slike desinforma-
sjonskampanjer bør lovreguleres, men oppfordrer
departementet til å vurdere dette.

Også straffbare handlinger som ikke er omfat-
tet av straffeloven §§ 151–154, vil kunne påvirke
valget mer indirekte, for eksempel terror. Etter
utvalgets vurdering bør vurderingen av om slike
hendelser skal medføre omvalg, ikke vurderes
etter de reglene om omvalg som omtales i dette
kapitlet. Slike straffbare handlinger bør heller vur-
deres mot regelverket som omtales i kapitlet om
beredskapshjemmel, for å utsette eller holde
omvalg fordi det foreligger en ekstraordinær situ-
asjon. Vurderingstemaet bør da være om valget
ikke kan gjennomføres eller ikke har blitt gjen-
nomført slik at velgerne har eller har hatt en reell
mulighet til å stemme.
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21.4.2 Retting av feil

Som utvalget har omtalt over, er det en rekke
ulemper ved å gjennomføre et omvalg. Utvalget
foreslår derfor i tråd med gjeldende rett at det
bare skal gjennomføres omvalg dersom feilen
ikke kan rettes på annen måte.

21.4.3 Omfanget av et omvalg

Hovedinnholdet i § 13-3 fjerde ledd om at et
omvalg i utgangspunktet kun skal gjennomføres i
den kommunen der feilen ble begått, har røtter
helt tilbake til lov om manntall og stortingsvalg av
29. mars 1906. Utvalget viser til at etter en lov-
endring i 1965 ble det mulig å holde omvalg i hele
valgdistriktet (fylket) selv om feilen ikke gjaldt
alle valgsognene (nå kommunene) i valgdistriktet.

Utvalget mener det foreligger argumenter for
å endre dette regelverket. Ett alternativ er å la et
omvalg omfatte hele landet. Et annet alternativ er
begrense et omvalg kun til den eller de kommu-
nene der valget ble påvirket av de begåtte feilene,
det vil si de kommunene hvor feilene påvirket
hvor mange stemmer de ulike listene fikk.

Dersom omvalget kun gjennomføres i de kom-
munene i valgdistriktet hvor opptellingsresultatet
ble påvirket av feilene, vil velgerne i disse kommu-
nene kjenne valgresultatet i de andre kommunene
i valgdistriktet. De vil da kunne stemme på et
annet parti enn de ellers ville ha gjort.

Ved stortingsvalg kompliseres dette ytterli-
gere av at fordelingen av utjevningsmandatene
kan påvirkes av omvalget. Det vil ved stortings-
valg være mulig å påvirke fordelingen av utjev-
ningsmandater selv om omvalget kun skjer i de(n)
kommunen(e) eller det valgdistriktet hvor feilene
ble begått. Dersom velgerne i disse kommunene
eller dette valgdistriktet ser at partiet de stemte
på, ikke vil tape noe på at de stemmer på et annet
parti ved omvalget, vil de risikofritt kunne
stemme på andre partier. Dersom omvalget skjer i
hele landet, vil ikke velgerne vite hva de andre vel-
gerne vil stemme ved et omvalg. For velgerne blir
det da større risiko forbundet med å stemme på
andre partier. Dersom en skal redusere mulighe-
ten for at velgerne tilpasser hvordan de stemmer
ved et omvalg, må alle velgerne få delta i et
omvalg. Det vil i så fall innebære at ved stortings-
valg må et omvalg omfatte hele landet.

Etter Grunnloven § 58 skal valgtingene avhol-
des særskilt for hver kommune. Dersom valget i
en kommune er blitt gjennomført i tråd med valg-
loven og valgforskriften, mener utvalget at det er
betenkelig å skulle underkjenne stortingsvalget i

denne kommunen fordi det har skjedd feil i en
annen kommune i valgdistriktet. Ved et omvalg vil
valgresultatet trolig ikke bli det samme. Noen vel-
gere vil sannsynligvis ikke stemme på samme
måte ved et omvalg, og noen av velgerne som
stemte ved det ordinære valget, vil trolig ikke ha
anledning til å stemme ved omvalget. I tillegg vil
et omvalg være krevende for partiene så vel som
for velgerne og valgmyndighetene, særlig dersom
det ved et stortingsvalg må gjennomføres omvalg
i hele landet for å hindre taktisk stemming, selv
om feilen kun berører et fåtall kommuner. Med
dagens meningsmålinger vil imidlertid ikke tak-
tisk stemming bare kunne foregå ved omvalg,
men være noe velgerne allerede kan gjøre ved
ordinære valg.

Utvalget mener at ulempene ved å gjennom-
føre omvalg i flere kommuner enn i de kommu-
nene hvor opptellingsresultatet ble påvirket av de
begåtte feilene, må veie tyngre enn muligheten for
at enkelte velgere stemmer taktisk. Omfanget av
et omvalg bør være så lite som mulig. Utvalget
foreslår derfor at både ved stortingsvalg og fylkes-
tingsvalg skal et omvalg kun gjennomføres i de
kommunene hvor antallet stemmer til de ulike
listene har blitt påvirket av de begåtte feilene.

21.4.4 Gjennomføring av omvalg

Utvalget legger til grunn at de ordinære reglene i
valgloven i utgangspunktet også bør gjelde ved et
omvalg. Det er likevel etter utvalgets vurdering
behov for å fastsette enkelte unntak. For det første
foreslår utvalget å lovfeste at manntallet som ble
benyttet ved det opprinnelige valget, også skal
benyttes ved omvalget. Slik er det i dag, men
manntallet må imidlertid rettes ved å stryke per-
soner som dør, eller som mister stemmeretten før
omvalget. Dersom noen feilaktig var innført i eller
utelatt fra det opprinnelige manntallet, skal slike
tilfeller også rettes opp. For øvrig skal det ikke
gjøres endringer i manntallet.

Utvalget foreslår i tillegg å lovfeste at det er de
opprinnelige valglistene som skal benyttes, etter
at eventuelle døde kandidater og kandidater som
har mistet valgbarheten, er strøket. Dette er ikke
regulert i dagens lov. Dersom kandidater blir strø-
ket fra en liste, kan det medføre at listen ikke opp-
fyller minstekravene til antall kandidatnavn, eller
at forslagsstillerne mener at det da blir for få navn
på listen. Dette trenger ikke være til hinder for å
benytte listen, men hensynene bak regelverket
om antall navn på listene taler for å åpne for at den
tillitsvalgte bør kunne erstatte de strøkne kandida-
tene med nye kandidater, jf. adgangen til å endre
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på listeforslaget etter innleveringsfristen i valgfor-
skriften § 15 andre ledd. Den tillitsvalgte skal i så
fall legge ved erklæring fra den nye kandidaten
om at vedkommende er villig til å stå på listeforsla-
get.

Utvalgte mener videre at det vil kunne være
behov for å gjøre enkelte andre tilpasninger i
regelverket ved gjennomføring av omvalg, slik
dagens lovbestemmelse også legger opp til.
Hvilke tilpasninger som er nødvendige, vil kunne
avhenge av blant annet omfanget av omvalget.
Utvalget foreslår derfor å gi departementet hjem-
mel til i forskrift å gjøre unntak fra bestemmel-
sene i valgloven. Det framgår av gjeldende rett, jf.
valgloven § 13-5 andre ledd, at «[d]ersom det er
nødvendig av hensyn til en hensiktsmessig gjen-
nomføring av omvalget, kan departementet gjøre
unntak fra bestemmelsene i denne lov». Som rede-
gjort for under gjeldende rett vil bestemmelsen
kunne benyttes til å «fastsette kortere frister og
iverksette andre foranstaltninger, som ikke nød-
vendigvis korresponderer med alminnelig prose-
dyre ved valg». Bestemmelsen kan ikke benyttes
til å fravike bestemmelser som er satt til vern for
velgernes rettssikkerhet.

Utvalget mener at dagens ordlyd er for vid,
selv om det ligger en begrensning i at hjemmelen
til å gjøre unntak kan benyttes bare dersom det er
nødvendig for en hensiktsmessig gjennomføring
av omvalget. Utvalget mener at det ikke er behov
for en slik vid hjemmel. Etter utvalgets vurdering
vil det ved et omvalg være aktuelt å gjøre unntak
fra valglovens bestemmelser på bare to områder.
For det første vil det kunne være aktuelt å fast-
sette andre frister for enkelte aktiviteter, for
eksempel for hvor lenge velgerne skal kunne for-
håndsstemme. For det andre vil det være aktuelt å
gjøre ytterligere innskrenkninger i mulighetene
til å forhåndsstemme, for eksempel ved at det ikke
blir mulig å tidligstemme eller å forhåndsstemme
i utlandet. Utvalget foreslår etter dette å begrense
departementets hjemmel til i forskrift å fravike
loven til disse to områdene.

21.4.5 Hvem som fungerer i vervet inntil et 
omvalg er gjennomført

Utvalget mener det er viktig at Stortinget, fylkes-
ting og kommunestyrer fungerer og er lovlig sam-
mensatt selv om det er klaget på godkjenningen
av valget og det eventuelt er bestemt at det skal
gjennomføres et omvalg. Dette vil sikre at det ikke
kan reises rettslig tvil om gyldigheten av de ved-
tak som blir truffet, inntil omvalget er gjennom-
ført.

Utvalget viser til at både Finland, Sverige og
Danmark har bestemmelser om dette i sitt lov-
verk.

I alle disse landene (med et lite unntak) er det
de nyvalgte representantene som fungerer i ver-
vet inntil omvalget er gjennomført. Slik er også
praksisen i dag ved stortingsvalg. Utvalget fore-
slår at denne praksisen lovfestes, jf. punkt
20.4.2.1. Dette vil være en så grunnleggende
bestemmelse om Stortingets sammensetning at
den etter utvalgets vurdering bør stå i Grunnlo-
ven.

Når det gjelder kommunestyre- og fylkestings-
valg, er det uklart hva som i dag er gjeldende rett
på dette området. Utvalget viser også her til omta-
len av godkjenning av valget i punkt 20.4.2.2. Det
nyvalgte kommunestyret eller fylkestinget kan
ikke konstituere seg før det er avklart om det har
kommet klager på valget, og før det foreligger
vedtak i klagesaken(e). Dersom valget kjennes
ugyldig av riksvalgstyret, foreslår utvalget at de
sittende fylkestings- eller kommunestyrerepre-
sentantene fortsetter i vervene sine inntil det er
gjennomført et nyvalg. Dersom fylkestinget eller
kommunestyret selv på det konstituerende møtet
kommer til at valget er ugyldig, og dersom
riksvalgstyret er enig i at det må gjennomføres
omvalg, foreslår utvalget at de nyvalgte represen-
tantene skal fungere i vervene inntil et omvalg er
gjennomført.

21.4.6 Adgang til å omgjøre godkjenningen 
av valget

Det følger av Grunnloven § 54 at det skal holdes
stortingsvalg hvert fjerde år. Valgloven §§ 9-1 og
9-2 inneholder nærmere regler om valgdagen. Val-
get skal holdes en mandag i september måned i
det siste året av hver stortingsperiode. Valg til
kommunestyret og fylkestinget skal holdes en
mandag i september måned i det andre året av
hver stortingsperiode.

Det er Stortinget selv som avgjør om stortings-
valget er gyldig, jf. grunnloven § 64 og valgloven
§ 13-3 første ledd. På tilsvarende måte er det kom-
munestyret og fylkestinget selv som tar stilling til
om henholdsvis kommunestyrevalget og fylkes-
tingsvalget er gyldig, jf. valgloven § 13-4 første
ledd.

Det kan tenkes at en feil som har påvirket valg-
resultatet, eller det at noen har endret valgresul-
tatet, først oppdages etter at Stortinget, fylkestin-
get eller kommunestyret har godkjent valget og
fristen til å klage på godkjenningen er utløpt.
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Hverken Grunnloven eller valgloven sier noe om
hva som da skal skje.

Å godkjenne valget innebærer å peke ut hvilke
kandidater som skal ansees valgt til organet. I
relasjon til den enkelte representant er dette å
regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven
§ 2 første ledd bokstav b.

I proposisjonen om gjeldende valglov, jf.
Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 236, uttalte departe-
mentet at det alminnelige systemet i forvaltnings-
loven vil kunne anvendes også når det gjelder
lokale valgorganers muligheter til å omgjøre egne
enkeltvedtak. Av dette skulle det følge at kommu-
nestyret og fylkestinget kan omgjøre vedtaket sitt
om å godkjenne valget dersom det i ettertid opp-
dages at godkjenningsvedtaket må ansees ugyl-
dig, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav
c. Forvaltningsloven gjelder ikke for Stortinget, jf.
forvaltningsloven § 4 siste ledd. En eventuell
omgjøringsadgang må i så fall basere seg på
alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Utvalget viser til at det kan stilles spørsmål ved
om Grunnloven §§ 54 og 64 sett i sammenheng
innebærer et forbud mot å holde omvalg etter at
Stortinget har godkjent stortingsvalget. Det følger
imidlertid av Grunnloven § 2 at den «skal sikre
demokratiet, rettsstaten og menneskerettighe-
tene». Det vil samsvare dårlig med denne bestem-
melsen om Stortinget ikke skal ha adgang til å
oppheve et valg som ikke skulle ha vært godkjent.
I så fall vil personer som ikke skulle ha vært valgt,
få fortsette i vervet ut valgperioden. Utvalget leg-
ger derfor til grunn at Grunnloven ikke er til hin-
der for at Stortinget kan omgjøre vedtaket sitt om
å godkjenne valget dersom det framkommer opp-
lysninger som medfører at valget ikke skulle vært
godkjent. Utvalget finner støtte for et slikt syn i
Høyesteretts betenkning 20. november 1945 angå-
ende det sittende Stortings funksjonstid.11

Høyesterett uttaler blant annet følgende:

Når man skal ta stilling til spørsmålet om det nå
sittende Storting, som ble valgt for 9 år siden,
har adgang til å erklære sin funksjonstid endt
før 10. januar 1946, må det etter Høyesteretts
mening være et ledende synspunkt at Grunnlo-
ven ved fastsettelsen av valgperioden har villet
sørge for at Stortingets sammensetning til
enhver tid så vidt mulig svarer til stillingen
blant velgerne. Etter at nytt stortingsvalg nå er
holdt, antar Høyesterett at det konstitusjonelt
riktige er at det nye Storting trer i funksjon sna-
rest mulig, uten å avvente det tidspunkt som er

nevnt i Grunnloven § 68. Grunnlaget for den
nødvendiggjorte forlengelse av funksjonstiden
for det i 1936 valgte Storting har som nevnt
vært at nye stortingsvalg ikke kunne holdes
som foreskrevet i Grunnloven. Nå er imidlertid
grunnlaget for forlengelsen falt bort.

Utvalget mener det fortsatt bør være adgang til å
oppheve godkjenningen av et valg dersom det blir
klart at valget ikke skulle ha vært godkjent. Grun-
nen til dette er at både organet og de avgjørelsene
det treffer, vil miste legitimitet i en slik situasjon.

For å unngå at det kan oppstå tvil om Stortin-
get kan oppheve sin egen godkjenning av valget
dersom det i ettertid kommer fram forhold som
viser at valget ikke skulle ha vært godkjent,
mener utvalget at en grunnlovfesting bør vurde-
res. Dette vil sikre at Stortinget ikke vil måtte
bygge avgjørelsen om å oppheve godkjenningen
av valget på et ulovfestet og noe usikkert retts-
grunnlag.

Samtidig vil en klar hjemmel for Stortinget til å
oppheve sin egengodkjenning av valget dersom
det kommer fram forhold som viser at valget ikke
skulle ha vært godkjent, reise en rekke nye spørs-
mål. Slike spørsmål er det ikke tilsvarende behov
for å besvare og avklare når omgjøringsadgangen
er langt mer uklar, slik som i dag. Utvalget har
ikke hatt kapasitet til å utrede alle sider av denne
problemstillingen i sin fulle bredde og nøyer seg
derfor med å peke på de problemstillingene som
en positiv omgjøringshjemmel vil kunne reise.
Utvalget foreslår derfor heller ikke en grunnlovs-
tekst om omgjøring.

Dersom Stortinget gis en klar hjemmel for
omgjøring eller oppheving av et godkjenningsved-
tak, må en for det første ta stilling til om det skal
gjelde samme grad av sannsynlighet for at feilen
har påvirket mandatfordelingen som ved ugyldig-
het ellers, eller om det bør stilles krav til kvalifi-
sert sannsynlighetsovervekt. Sett hen til hvor
alvorlig en slik omgjøring vil være for det politiske
systemet, kunne en tenke seg samme beviskrav
som for domfellelse etter strafferetten – at det er
bevist utover enhver rimelig tvil at feilen har gitt
uriktig mandatfordeling.

For det andre må en ta stilling til om listestil-
lerne bør gis adgang til å klage i de tilfellene Stor-
tinget ikke vil oppheve sin egen godkjenning av
valget selv om det etter klagefristens utløp kom-
mer fram forhold som viser at valget ikke skulle
ha vært godkjent. Utvalget viser til at dette spørs-
målet fører med seg vanskelige avveininger mel-
lom hensynet til riktig valgresultat på den ene
siden og hensynet til stabilitet rundt valgresultatet11 Dokument nr. 11 (1945).
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og vern mot mulig misbruk av klageordningen på
den andre siden. Utvalget mener at selv om et rik-
tig valgresultat er vesentlig for tilliten til valgord-
ningen, vil stadige klager med krav om omgjøring
av valgresultatet også kunne føre til mistenkelig-
gjøring som kan bryte ned tilliten til valgordnin-
gen og legitimiteten til det enhver tid sittende
storting.

Det taler for at listestillerne ikke bør ha klage-
rett etter utløpet av klagefristen. Utvalget viser til
at dersom det uriktige valgresultatet skyldes valg-
juks som blir kjent etter klagefristens utløp, gir
straffeloven sanksjoner som rammer slike forhold
uavhengig av om Stortinget opphever godkjennin-
gen av valget eller ikke. Stortingsrepresentanter
som har utøvd eller medvirket til valgjuks, kan fra-
dømmes stortingsvervet.

For det tredje må en ta stilling til om de stor-
tingsrepresentantene som får sine fullmakter
underkjent dersom Stortinget opphever et tidli-
gere godkjenningsvedtak, skal ha rett til å påklage
opphevelsesvedtaket. Klageinstansen vil da, i sam-
svar med utvalgets øvrige forslag, være Høyeste-
rett, og framgangsmåten vil være søksmål mot
Stortinget. Uten en slik klagerett for den enkelte
rammede representant vil det kunne være en
risiko for at majoriteten på Stortinget – under
andre politiske forhold enn i dag – via denne ord-
ningen forsøker å fjerne en eller flere representan-
ter. Mye taler derfor for at det bør innføres en slik
klagerett. En slik klagerett kan etter forholdene
følge av utvalgets utkast til Grunnloven § 64.
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Kapittel 22  

Beredskapshjemmel

22.1 Innledning

Valgloven inneholder i dag ingen regler om hvilke
konsekvenser en ekstraordinær hendelse skal
kunne få for valget. Ved enkelte ekstraordinære
hendelser, for eksempel store ulykker, ekstrem-
vær, epidemier eller terrorangrep, kan mange vel-
gere være fysisk avskåret fra å stemme eller lar
være å stemme på grunn av hendelsen. Slike hen-
delser aktualiserer flere spørsmål: for det første
hvorvidt valgtinget skal kunne utsettes i forkant
av valgtinget, for det andre om valgtinget skal
kunne forlenges før eller underveis på valgtinget.
Et tredje spørsmål er om det skal kunne vedtas å
holde omvalg eller å forlenge valgtinget etter at
valgtinget er gjennomført, på grunn av ekstraordi-
nære hendelser som skjedde før eller på valgtin-
get. Sentrale spørsmål er også hvem som eventu-
elt skal ha kompetanse til å bestemme at valget
skal utsettes, forlenges, eller at det skal gjennom-
føres omvalg.

22.2 Gjeldende rett

22.2.1 Valgloven

22.2.1.1 Stortingsvalg

Valgloven inneholder ingen bestemmelse om å
utsette eller forlenge valget eller å holde omvalg
på grunn av ekstraordinære hendelser. Likevel
kan slike hendelser få indirekte betydning ved
valglovens bestemmelser om omvalg på bakgrunn
av ugyldighet. Et eksempel er at det ikke kan gjen-
nomføres valg i et valglokale fordi det må holde
stengt på grunn av flom.

Dersom Stortinget kjenner valget ugyldig,
skal det påby omvalg, jf. valgloven § 13-3 fjerde
ledd. Tredje ledd fastsetter vilkårene for å kjenne
et valg ugyldig. Etter bestemmelsen skal Stortin-
get kjenne stortingsvalget i en kommune eller i et
valgdistrikt ugyldig hvis det er begått feil som
antas å ha hatt innflytelse på utfallet av valget, og
som det ikke er mulig å rette.

Feil etter valgloven § 13-3 tredje ledd omfatter
brudd på valgloven eller valglovens forskrifter om
hvordan valget skal forberedes og gjennomføres.1

Eksempler på slike brudd er at stemmesedler er
kommet på avveie, at valglokalene ikke er åpne,
osv. I tillegg omfatter bestemmelsen brudd på
straffelovens bestemmelser om valgfusk. Naturka-
tastrofer, epidemier eller andre ekstraordinære
hendelser kan følgelig ikke direkte begrunne
omvalg etter § 13-3. Det er først når slike hendel-
ser fører til at personer som har plikter etter valg-
loven, begår feil i gjennomføringen eller forbere-
delsen av valget at det kan bli aktuelt med omvalg
på nærmere vilkår.

Vilkåret om at feilen må antas å ha hatt innfly-
telse på utfallet av valget, innebærer i dag at feilen
må ha påvirket mandatfordelingen eller personval-
get (kandidatkåringen).

Dersom vilkårene for ugyldighet og dermed
omvalg er oppfylt, skal Stortinget i utgangspunk-
tet kun påby omvalg i de kommunene i valgdis-
triktet som er berørt av feilen. Unntak fra hoved-
regelen gjelder i særlige tilfeller, og da kan Stor-
tinget påby omvalg i hele valgdistriktet, jf. § 13-3
fjerde ledd.

22.2.1.2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Valgloven § 13-2 fjerde ledd og § 13-4 første til
fjerde ledd inneholder bestemmelser om godkjen-
ning av kommunestyre- og fylkestingsvalg, om vil-
kår for når et valg er ugyldig, og om hvem som
påbyr omvalg.

Til forskjell fra reglene ved stortingsvalg er
det departementet som har myndighet til å påby
omvalg etter at kommunestyret eller fylkestinget
har vedtatt at valget ikke er gyldig. Etter § 13-4
første ledd er utgangspunktet at det nyvalgte kom-
munestyret og fylkestinget treffer vedtak om hen-
holdsvis kommunestyrevalget og fylkestingsval-
get er gyldig. Kommunestyret og fylkestinget skal
sende melding til departementet dersom de kom-

1 Se blant annet Innst. S nr. 1 (1993–94) s. 6.
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mer til at valget er ugyldig. Vilkårene for å kjenne
valget ugyldig er at «det er begått feil som antas å
ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene
mellom listene og som det ikke er mulig å rette»,
jf. § 13-4 andre og tredje ledd. Det at feil person er
valgt inn fra en liste, er dermed ikke en ugyldig-
hetsgrunn ved kommunestyre- og fylkestingsvalg,
slik det i dag er ved stortingsvalg.

Ved fylkestingsvalg skal departementet som
hovedregel kun påby omvalg i de kommunene i
fylket som er berørt av feilen, men i særlige tilfel-
ler kan det påby omvalg i hele fylket.

Valgloven § 13-2 fjerde ledd regulerer departe-
mentets myndighet i klagesaker og fastsetter at
departementet skal kjenne fylkestingsvalget i en
kommune eller i hele fylket eller kommunestyre-
valget i en kommune ugyldig dersom det er begått
feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen
av mandatene mellom listene, og som det ikke er
mulig å rette.

22.2.2 Stortingsvalg – Grunnloven og 
konstitusjonell nødrett

Grunnloven § 54 slår fast at «[v]algtingene holdes
hvert fjerde år. De skal være tilendebrakt innen
september måneds utgang».

I tråd med dette framkommer det i valgloven
at valg av representanter til Stortinget skal holdes
i alle kommuner på en og samme dag i september
måned i det siste året av hver stortingsperiode, jf.
§ 9-1.

Grunnloven § 54 angir en konkret plikt til å
holde stortingsvalg innen utgangen av september.
Det er vanskelig å se at det er mulig å innfortolke
et unntak fra en såpass konkret og presis angi-
velse av tidspunktet for valget. Dersom valget skal
utsettes eller forlenges til et senere tidspunkt enn
30. september,2 må dette derfor ha hjemmel av
Grunnlovs rang.3 På samme måte må Grunnloven
§ 54 ansees å være til hinder for å holde omvalg på
grunn av ekstraordinære hendelser fordi valgtin-
get da holdes oftere enn hvert fjerde år.4

Spørsmålet er dermed om de konstitusjonelle
reglene om nødrett kan hjemle å utsette eller for-
lenge stortingsvalget lenger enn til 30. september,
eller å holde omvalg, på grunn av ekstraordinære
hendelser. Frede Castberg ga en utførlig drøfting
av konstitusjonell nødrett i 1953 i en utredning på
oppdrag fra Stortingets presidentskap. Castberg
oppstiller som en forutsetning for å tilsidesette
Grunnloven at den regulære framgangsmåten må
være utelukket på grunn av omstendighetene.5 For
å kunne tilsidesette Grunnloven § 54 må altså
omstendighetene utelukke at valget holdes etter
fire år og innen utgangen av september måned.
Vilkåret tilsier at valget ikke kan utsettes bare
fordi det er mer beleilig eller passer bedre med
valg på et senere tidspunkt.

Et ytterligere vilkår for å kunne sette Grunnlo-
ven § 54 til side er at utsettelsen, forlengelsen
eller omvalget må være nødvendig. Dette inne-
bærer at utsettelse, forlengelse eller omvalg må
være nødvendig som et adekvat middel for å virke-
liggjøre et nødvendig formål.6 Utvalget tolker
dette slik at det ikke må være andre, mindre inn-
gripende handlingsalternativer som kan sikre for-
målet: at flest mulig velgere får reell anledning til
å stemme ved stortingsvalget. Det synes ikke å
være andre alternativer enn utsettelse, forlengelse
eller omvalg for å sikre at stemmeberettigede bor-
gere får stemt, dersom et betydelig antall velgere
er avskåret fra å stemme på den opprinnelige valg-
dagen.

Tilsvarende synes det ikke å være andre alter-
nativer enn å utsette eller forlenge valget eller å
holde omvalg dersom det er stor risiko for at et
betydelig antall velgere vil avstå fra å stemme
grunnet en ekstraordinær hendelse. Vilkåret om
nødvendighet setter imidlertid grenser for nødret-
ten.7 En utsettelse, forlengelse eller et omvalg kan
ikke ha et større omfang i tid eller geografisk
utstrekning enn hva som er nødvendig. Myndig-
hetene kan heller ikke holde omvalg dersom det
er tilstrekkelig å utsette eller forlenge valget, jf. at
det ikke kan være mindre inngripende handlings-
alternativer som sikrer at flest mulig velgere får
reell anledning til å stemme ved stortingsvalget.

2 Det kan settes spørsmålstegn ved om det følger av Grunn-
loven § 68 at valgtinget ikke kan holdes sent i september
måned. Årsaken er at bestemmelsen fastsetter at Stortinget
trer sammen i alminnelighet den første hverdagen i okto-
ber. Stortingsvalget må dermed holdes tidligere enn 30.
september for at Stortinget skal kunne tre sammen den før-
ste hverdagen i oktober.

3 Det er Kongen i statsråd som beslutter tidspunktet for stor-
tingsvalget. Hverken Grunnloven eller valgloven kan anta-
kelig ansees til hinder for at Kongen i statsråd beslutter en
utsettelse av stortingsvalget til et senere tidspunkt i sep-
tember måned i valgåret.

4 Grunnloven kan likevel ikke være til hinder for at Stortin-
get påbyr omvalg på bakgrunn av at stortingsvalget er ugyl-
dig. Det følger av Grunnloven § 64 at Stortinget avgjør om
de valgte representantenes fullmakter er lovlige. Forutset-
ningsvis må det dermed være adgang til å holde omvalg på
nærmere vilkår dersom Stortinget ikke har lovlig valgte
representanter.

5 Dokument nr. 2 (1953) Konstitusjonell nødrett s. 19.
6 Dokument nr. 2 (1953) Konstitusjonell nødrett s. 19.
7 Dokument nr. 2 (1953) Konstitusjonell nødrett s. 20.
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Hvorvidt det er anledning til å utsette eller for-
lenge valget eller holde omvalg, beror videre på
en avveining mellom de interessene som står i fare
dersom valget avholdes i samsvar med det tids-
punktet Grunnloven foreskriver på den ene siden,
og de interessene som krenkes ved å sette seg ut
over Grunnlovens vanlige bestemmelse på den
andre siden. De interessene som taler for å utsette
eller forlenge valget eller å holde omvalg, må ha
sterk overvekt framfor betenkelighetene ved å til-
sidesette Grunnloven § 54.8 Interessene som taler
for å fravike Grunnlovens tidspunkt for stortings-
valg, er å sikre valget legitimitet ved at velgerne
får reell anledning til å stemme ved valget. Retten
til valg er en sentral demokratisk rettighet og av
grunnleggende betydning for vår forfatning.
Demokratiets grunnleggende forankring i Grunn-
loven kommer til uttrykk blant annet i Grunnlo-
ven § 2 som angir at Grunnloven skal sikre demo-
kratiet, og i § 49 som fastsetter at folket utøver
den lovgivende makt ved Stortinget, og at Stortin-
gets representanter velges gjennom frie og hem-
melige valg. Det er dermed tale om å sikre helt
grunnleggende interesser i vår forfatning.

Disse hensynene vil i en krisesituasjon kunne
gå foran de interessene som taler for å gjennom-
føre valget i tråd med Grunnloven § 54, som blant
annet vil være knyttet til at valg av demokratiske
grunner bør holdes med jevne mellomrom, bør
sikres forutsigbarhet, mv. For at hensynet til å
sikre at velgerne får reell anledning til å stemme
ved valget, skal ha overvekt foran de demokra-
tiske hensynene som taler for å holde valget innen
30. september, må et betydelig antall velgere være
påvirket av den ekstraordinære hendelsen. Dette
innebærer at et betydelig antall velgere må være
avskåret fra å stemme, eller at det må være stor
risiko for at et betydelig antall velgere vil avstå fra
å stemme grunnet en ekstraordinær hendelse.
Det vil ikke være interesseovervekt for å utsette
eller forlenge valget eller å holde omvalg dersom
velgerne i hovedsak vil ha reell mulighet til å
stemme på den opprinnelig fastsatte valgdagen.
Da vil Grunnloven §§ 2 og 49 tale for å holde fast
ved at stortingsvalget må være gjennomført innen
utgangen av september.

Et viktig moment i vurderingen av om valget
kan utsettes eller forlenges, eller om det kan hol-
des omvalg, er også hvorvidt dette er i samsvar
med den rådende rettsoppfatningen i samfunnet.
Det kan antas at folket vil stille seg bak en utset-
telse eller forlengelse av valget eller et omvalg

dersom svært mange velgere ikke har fått anled-
ning til å stemme ved valget, eller dersom det er
stor risiko for at svært mange velgere vil avstå fra
å stemme grunnet en ekstraordinær hendelse.

Utvalget legger med dette som bakteppe til
grunn at det på nærmere angitte vilkår kan være
hjemmel i konstitusjonell nødrett for å utsette
eller å forlenge valget dersom et betydelig antall
velgere som følge av ekstraordinære hendelser er
avskåret fra å stemme eller vil kunne avstå fra å
stemme på grunn av hendelsene. På samme måte
kan også en beslutning om omvalg ha dekning i
konstitusjonell nødrett, dersom de øvrige vilkå-
rene også er oppfylt. Det er uklart hvor mange
velgere som må være berørt av hendelsen. Dette
er hverken mulig eller hensiktsmessig å tallfeste.
For at interessene bak å utsette valget skal kunne
sies å veie tyngre enn interessene for å opprett-
holde Grunnlovens tidspunkt for valget, må krise-
situasjonen antakelig berøre et betydelig antall
velgere. De øvrige vilkårene for å utsette eller for-
lenge valget eller å holde omvalg er for det første
at omstendighetene må utelukke at valgtinget hol-
des etter fire år og innen utgangen av september.
For det andre at utsettelsen eller forlengelsen
eller omvalget må være nødvendig, og for det
tredje at utsettelsen eller forlengelsen eller omval-
get må være i samsvar med den rådende rettsopp-
fatningen i samfunnet. Utsettelsen, forlengelsen
eller omvalget kan imidlertid ikke gå lenger enn
det som er nødvendig og rimelig. Dette er også av
hensyn til demokratiet og til at valg skal holdes
ved rimelige mellomrom.

22.2.3 Kommunestyre- og fylkestingsvalg – 
valgloven og nødrett

Etter valgloven § 9-1 skal valg av representanter til
fylkesting og kommunestyrer holdes på en og
samme dag i september måned hvert fjerde år.

Dersom valget skal utsettes eller forlenges til
senere enn 30. september, eller hvis det skal hol-
des omvalg, krever dette i utgangspunktet hjem-
mel i lov. Imidlertid må det antas at de samme
hensyn som begrunner en adgang for å utsette
eller forlenge stortingsvalget eller å holde omvalg
etter reglene om konstitusjonell nødrett, kan gi en
tilsvarende adgang til dette ved fylkestings- eller
kommunestyrevalg på grunnlag av alminnelig
nødrett.9

8 Dokument nr. 2 (1953) Konstitusjonell nødrett s. 20.

9 Et annet alternativ er at Stortinget vedtar en ny lovbestem-
melse som gir myndighetene hjemmel til å utsette eller for-
lenge valget eller å holde omvalg.
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22.3 Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen

EMKs første tilleggsprotokoll artikkel 3 forplikter
statene til «å holde frie valg med rimelige mellom-
rom ved hemmelig avstemning, under forhold
som sikrer at folket fritt får uttrykke sin mening
ved valget av den lovgivende forsamling». Det kan
spørres om en stat holder valg i tråd med vilkåret
«under forhold som sikrer at folket fritt får
uttrykke sin mening» dersom en ekstraordinær
hendelse fører til at mange velgere ikke får stemt.
Unntak fra denne plikten kan hjemles i EMK
artikkel 15, som gir statene mulighet til å fravike
fra forpliktelsene i første tilleggsprotokoll artikkel
3. Vilkårene for å fravike er imidlertid meget
strenge og krever notifikasjon til Europarådets
generalsekretær. Bare «war or other public emer-
gency threatening the life of the nation» kan legiti-
mere slik fravikelse. I tillegg stiller bestemmelsen
krav om at unntak fra konvensjonsrettighetene må
være strengt nødvendige i lys av nødsituasjonen.
Utvalget kjenner ikke til saker der stater har frave-
ket fra forpliktelsene etter første tilleggsprotokoll
artikkel 3. Det kan også spørres om artikkel 15
gir hjemmel for å fravike fra forpliktelsene etter
EMK for en ekstraordinær hendelse som allerede
har medført krenkelse av statens konvensjonsfor-
pliktelser.

22.4 Andre lands rett

I Danmark er det ingen særskilte regler om nasjo-
nale kriser i tilknytning til valg. Men en krise kan
føre til feil som medfører ugyldig valg og dermed
omvalg.

Finland har heller ikke regler om nasjonale
kriser i tilknytning til valg. Derimot finnes det
regler om omvalg dersom brudd på regelverket
har påvirket valgresultatet. Dette regelverket kan
muligens få betydning ved nasjonale kriser.

Utvalget har innhentet informasjon fra andre
lands myndigheter om reguleringen av beredskap
ved valg. En del land, eksempelvis Belgia, Spania
og Storbritannia, har ikke spesielle regler om
dette. Andre land igjen har regler om beredskap
ved valg, for eksempel Island, Tsjekkia og Tysk-
land. I Østerrike er regelen at dersom det inntrer
ekstraordinære omstendigheter som forhindrer
starten, fortsettelsen eller avslutningen av stem-
mingen, kan valgmyndighetene forlenge stemme-
perioden eller forskyve den til neste dag.

22.5 Utvalgets vurdering

22.5.1 Behov for å lovfeste adgang til 
å utsette eller forlenge valget eller til 
å holde omvalg

22.5.1.1 Stortingsvalg

Utvalget mener det er behov for å lovfeste en
begrenset adgang til ved stortingsvalg å utsette
eller forlenge valget eller å holde omvalg i krisesi-
tuasjoner.

Når det gjelder stortingsvalg, er det en viss
adgang på nærmere vilkår til å utsette eller for-
lenge valget eller til å holde omvalg med hjemmel
i konstitusjonell nødrett. Denne hjemmelen er
imidlertid ulovfestet, vilkårene er skjønnsmes-
sige, ikke tilpasset krisesituasjoner i forbindelse
med valg og dermed vanskelig tilgjengelige. Kri-
sesituasjoner knyttet til valg skiller seg dessuten
fra krisesituasjoner der det er snakk om å over-
føre myndighet til regjeringen, ved at de politiske
partiene på Stortinget lett vil kunne ha motstri-
dende egeninteresser knyttet til en utsettelse eller
forlengelse av valget eller et omvalg.

Utvalget mener at denne iboende interesse-
konflikten gjør det særlig viktig å ha klart defi-
nerte kompetanseregler, prosedyrer og vilkår for
adgangen til å utsette eller forlenge valget eller til
å holde omvalg. Videre er det særlig viktig at en
beslutning om å utsette eller forlenge valget eller
å holde omvalg har legitimitet i befolkningen. I så
måte medfører en ulovfestet hjemmel at en even-
tuell beslutning om omvalg mv. er mer sårbar for
kritikk. Utvalget peker i den forbindelse på at en
positiv lovhjemmel vil kunne fremme legitimiteten
til avgjørelsen ved at lovreglene for krisehåndte-
ring blir gjenstand for åpen debatt. Legitimiteten
kan også øke ved at Stortinget som lovgiver har
godkjent myndighetenes handlingsrom (dersom
andre enn Stortinget gis en eventuell fullmakt),
sammenlignet med en situasjon der tilsvarende
handlinger utføres direkte på grunnlag av nødret-
tens prinsipper. En konkret beredskapshjemmel
er på den måten et bedre grunnlag for å klargjøre
de politiske myndighetenes konstitusjonelle
ansvar.10 Alternativet er å avvente en konkret situ-
asjon, hvor avgjørelsen må tas på kort varsel midt
i en vanskelig situasjon med mye oppmerksomhet
og press og på grunnlag av konstitusjonell
nødrett.

Utvalget peker dessuten på at en beredskaps-
bestemmelse ikke vil binde opp myndighetene,
det vil si være et rettslig hinder for at myndighe-

10 NOU 1995: 31 s. 80.
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tene eventuelt handler utenfor rammene av
bestemmelsen. Dette vil gjelde så lenge handlin-
gen er i tråd med konstitusjonell nødrett. En slik
fleksibilitet er nødvendig i lys av at det er grunn-
leggende usikkert hvilke situasjoner som kan opp-
stå, og at det dermed er uforutsigbart hvilke tiltak
som vil være nødvendige.11

Utvalget viser til at den generelle begrunnel-
sen for å ha positive lovbestemmelser om bered-
skap også har vært knyttet til hensynet til demo-
kratisk legitimitet, forutsigbarhet og klare ram-
mer for myndighetsutøvelse.12 Videre har Bered-
skapshjemmelutvalget i NOU 2019: 13 Når krisen
inntreffer uttalt at

globalisering, klimaendringer, en tilspisset ver-
densorden og et sammensatt trusselbilde gjør
at Norge er mer utsatt enn tidligere for alvor-
lige ulykker, terror, naturkatastrofer og ulike
former for hybride hendelser. Norge er i tillegg
sårbart, både fordi samfunnet er åpent, fordi
det er store geografiske avstander, og fordi vi
tidvis lever under svært røffe værforhold.13

På bakgrunn av dette mener utvalget at det nå er
behov for en hjemmel til å utsette eller forlenge
valget eller til å holde omvalg.

Utvalget har diskutert hvorvidt valglovens
regler om ugyldighet er tilstrekkelige for å hånd-
tere spørsmålet om å utsette eller forlenge valget
eller å holde omvalg på bakgrunn av ekstraordi-
nære hendelser. Utvalget viser for det første til at
valglovens regler om omvalg grunnet ugyldighet
bare rammer handlinger og unnlatelser fra valg-
myndighetenes side (eller noen som utfører opp-
gave/tjeneste for disse) eller andre som har plik-
ter i valgloven som utgjør brudd på valgloven eller
valgforskriften. Reglene fanger kun opp enkelte
tenkte krisesituasjoner. For eksempel kan det bli
omvalg på nærmere vilkår dersom ekstraordi-
nære hendelser som flom eller brann fører til at
valglokalene ikke er åpne.

I tillegg har utvalget foreslått at valget skal
kunne kjennes ugyldig dersom de objektive vilkå-
rene i straffeloven § 151 om stemmekjøp og util-
børlig påvirkning, § 152 om stemmesalg, § 153 om
uberettiget valgdeltakelse og § 154 om etterføl-
gende påvirkning av valgresultatet er oppfylt. For
det andre er ekstraordinære hendelser mer peri-
fere fra valget og bør derfor ikke behandles under
ugyldighetsreglene. Etter regelsettet om omvalg
grunnet ugyldighet er det et krav om sannsynlig-
hetsovervekt for at lovbruddet har påvirket valg-
resultatet. Det kan være vanskelig eller umulig å
beregne sannsynligheten for at mandatfordelin-
gen mellom listene har blitt påvirket, for eksempel
dersom enkelte kommuner i et valgdistrikt ram-
mes av flom som avskjærer velgerne fra å
stemme. På denne bakgrunnen vil ikke valglovens
regler om ugyldighet være tilstrekkelig, og det
bør lovfestes en adgang til å utsette eller forlenge
valget eller holde omvalg på bakgrunn av ekstra-
ordinære hendelser.

Utvalget mener videre at en adgang til å
utsette eller forlenge valget eller å holde omvalg
må grunnlovfestes. I den grad en adgang til å
utsette eller forlenge valget eller å holde omvalg
går utover rammene til den konstitusjonelle
nødretten, vil det være nødvendig å grunnlovfeste
regelen.

22.5.1.2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Når det gjelder kommunestyre- og fylkestings-
valg, mener utvalget at de samme hensynene gjør
seg gjeldende som ved stortingsvalg. Utvalget
mener derfor at det er nødvendig å lovfeste en
adgang til å utsette eller forlenge valget eller til å
holde omvalg også ved kommunestyre- og fylkes-
tingsvalg. Det er ikke nødvendig å grunnlovfeste
en slik adgang, da Grunnloven § 54 om tidspunk-
tet for valgtinget kun regulerer stortingsvalg.

22.5.2 Innhold i en beredskapshjemmel

Utvalget mener at det må stilles svært strenge
krav for å kunne utsette eller forlenge valget eller
å holde omvalg, og videre at hjemmelen ikke bør
gå lenger enn nødvendig for å oppnå formålet om
å sikre at flest mulig velgere får reell anledning til
å stemme. Det må dermed ikke finnes mindre inn-
gripende handlingsalternativer enn å utsette eller
forlenge valget eller å holde omvalg.14 Videre må
de interessene som taler for å utsette eller for-
lenge valget eller å holde omvalg, ha overvekt
framfor betenkelighetene ved å gå bort fra å holde
valget innen utgangen av september. Det vil ikke

11 NOU 1995: 31 Beredskapslovgivningen i lys av endrede for-
svars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelser s. 81.

12 Dokument nr. 11 (1950) Om Ot.prp. nr. 78 for 1950 angå-
ende lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og lig-
nende forhold s. 5: «Det kan overhodet ikke nektes at det i
det lange løp er lite tilfredsstillende å la kompetanseforhold
og myndighetsgrenser være helt ubestemte på forhånd,
under henvisning til at man jo kan sette sig ut over lov og
grunnlov i kraft av nødrettens prinsipper. Nettopp i et
demokratisk rettsstatsamfund er det rimelig at både regje-
ring og borgere skal ha en viss orientering i skrevne retts-
bestemmelser om hva det er de må være forberedt på.»

13 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer s. 54.
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være interesseovervekt for å utsette eller forlenge
valget eller å holde omvalg dersom velgerne i
hovedsak vil ha reell mulighet til å stemme på den
opprinnelig fastsatte valgdagen.

Bakgrunnen for dette er at en rekke hensyn
taler mot å holde omvalg eller å utsette eller for-
lenge valget. Utvalget gjør rede for disse hensy-
nene i det følgende. Det er flere hensyn som taler
mot å holde omvalg eller å forlenge valget i etter-
kant av valgdagen, enn å utsette og forlenge valget
i forkant.

For det første bør valg av demokratiske grun-
ner og hensynet til forutsigbarhet holdes med
jevne mellomrom. For velgerne vil forhold knyttet
til den enkelte velgeren kunne gjøre at en del vel-
gere ikke vil kunne stemme på det nye tidspunk-
tet for valget. Det er dermed en risiko for at et
omvalg eller utsatt valg i den aktuelle kommunen
vil bli mindre representativt enn det opprinnelige
valget. En annen ulempe ved omvalg er at prefe-
ransene til de velgerne som faktisk stemte i det
opprinnelige valget, ikke blir respektert. Et
omvalg bør dessuten gjennomføres raskt. Det vil
medføre innskrenket mulighet for velgerne til å
stemme både innenlands og utenlands. For det
andre vil en lovfestet adgang til å utsette eller for-
lenge valget eller å holde omvalg kunne øke sjan-
sene for misbruk. Det kan nemlig ikke utelukkes
at et ønske om å utsette eller forlenge valget eller
å holde omvalg vil kunne være politisk motivert.
For det tredje åpner utsettelse, forlengelse eller
omvalg i enkelte kommuner for at noen velgere
har mer informasjon enn andre når de stemmer,
og kan utnytte dette til taktisk stemming.15

Videre er det også kostnadsmessige og prak-
tiske ulemper knyttet til omvalg, forlengelse og
utsettelse av valget. For partiene er ulempene
størst ved omvalg hvor disse må mobilisere og
gjennomføre en ny valgkamp. For valgmyndighe-
tene fører et utsatt eller forlenget valg eller et
omvalg til utfordringer med å sikre nok personell,
lokaler og valgmateriell.

22.5.3 Hvilke handlingsalternativer bør 
lovfestes

Utvalget mener at myndighetene for det første bør
kunne utsette valgtinget før det begynner. På det
utsatte valgtinget kan da velgere som ikke har for-
håndsstemt, få stemme. Utvalget viser til at
dagens regler allerede synes å åpne for å utsette
valget innenfor september måned i valgåret, jf.
Grunnloven § 54 og valgloven § 9-1. Utvalget
mener imidlertid at det er behov for å utvide
denne tidsrammen noe.

For det andre mener utvalget at myndighetene
bør kunne forlenge valget i forkant av valgtinget
samt under selve valgtinget. Å forlenge valgtinget
på valgdagen kan enten skje ved at myndighetene
avbryter stemmingen og åpner valgtinget på et
senere tidspunkt, eller ved at det pågående valg-
tinget fortsetter over et lengre tidsrom enn opp-
rinnelig fastsatt. Velgere som har stemt før, kan da
ikke stemme på nytt. Utvalget mener videre at det
er sentralt at velgerne som stemmer ved et utsatt
eller forlenget valg, ikke kjenner til det foreløpige
valgresultatet i kommunen: Alle velgerne i den
samme kommunen bør ha samme demokratiske
utgangspunkt og rett til frie og like valg. Utvalget
foreslår derfor å lovfeste at den foreløpige opptel-
lingen av stemmesedler avgitt på forhånd, må
stoppes dersom denne er i gang. Opptellingen av
forhåndsstemmer kan gjenopptas dagen før det
forlengede valgtinget. Det er ikke nødvendig å
foreslå egne regler for opptelling av stemmesed-
ler fra valgtinget. Opptellingen av disse kan ikke
starte før valgtinget er avsluttet.

Utvalget peker for det tredje på at en krisesitu-
asjon på valgdagen eller i forkant av denne kan
arte seg slik at omfanget av krisen først blir kjent i
etterkant av valgdagen. Utvalget mener at myn-
dighetene i helt spesielle tilfeller bør kunne
beslutte at det skal holdes omvalg i etterkant av et
gjennomført valg. Utvalget mener at det ikke vil
være aktuelt å forlenge valget i etterkant, og viser
til at opptellingen av valgtingsstemmene da vil
være i gang. Dette åpner for at store deler av valg-
resultatet kan være kjent. Altså er det da en risiko
for at myndighetene kan ta utenforliggende hen-
syn i valget mellom om valget skal forlenges, eller
om det skal holdes omvalg.

Utvalget presiserer at utsettelse, forlengelse
og omvalg kun vil være aktuelt for valgtinget. For-
håndsstemmeperioden er såpass lang at det bør
være mulig å stemme i løpet av perioden, eventu-
elt i en annen kommune. Velgerne har i tillegg
mulighet til å stemme på valgtinget.

14 Utvalget foreslår i punkt 22.5.9 å lovfeste at valgstyret kan
opprette ekstra valglokaler i en stemmekrets dersom det er
nødvendig for å sikre at velgerne har mulighet til å
stemme. Dette tiltaket er et eksempel på et mindre inngri-
pende handlingsalternativ som avhengig av forholdene kan
oppnå formålet om å sikre at flest mulig velgere får reell
anledning til å stemme.

15 Valgtaktisk stemming ble påvist i Dresden under Bunde-
stags-valget i 2005. Se «Wahlreport: Wahl zum 16. Deut-
schen Bundestag 18. september 2015» (Berlin: Infratest
dimap, 2005), https://www.infratest-dimap.de/fileadmin/
_migrated/content_uploads/BTW05_Wahlreport_Lese-
probe.pdf.
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22.5.4 Vilkår for å holde omvalg eller utsette 
eller forlenge valgtinget

22.5.4.1 Forhold som kan begrunne omvalg

Utvalget mener at ekstraordinære hendelser som
er egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne
fra å stemme, på visse vilkår bør kunne danne
grunnlag for å utsette eller forlenge valget eller
holde omvalg. Det er imidlertid ikke mulig eller
hensiktsmessig å angi en uttømmende liste med
forhold som skal regnes som ekstraordinære. Det
er grunnleggende usikkert hvilke kriser som vil
inntreffe i framtiden.16 Eksempler på forhold som
kan utgjøre en ekstraordinær hendelse, er natur-
katastrofer som flom, jordskjelv, kvikkleireskred
mv. Andre eksempler er terror, sabotasje på infra-
struktur, atomulykke, alvorlige epidemier o.l.
Utvalget vil imidlertid avgrense mot krigssituasjo-
ner. I krigssituasjoner vil den konstitusjonelle
nødretten og beredskapsloven overta. Etter § 1 er
Kongen – når Stortinget på grunn av krig er
avskåret fra å utøve sin virksomhet – gitt en gene-
rell fullmakt til å treffe alle vedtak som er påkrevd
for å ivareta rikets interesser. Situasjonen som
bestemmelsen tar sikte på, er at Stortinget er satt
helt ut av spill. Dersom Stortinget er samlet eller
kan sammenkalles, gjelder en mer begrenset full-
makt for Kongen etter beredskapsloven § 3.

En innvending mot å bruke et såpass ubestemt
vilkår som «noe ekstraordinært» er at det kan
åpne for misbruk. Til dette vil utvalget bemerke at
det i kravet om at hendelsene må være ekstraordi-
nære, ligger en terskel for i hvilke situasjoner
myndighetene kan beslutte omvalg, utsettelse og
forlengelse av valgtinget. Den ekstraordinære
hendelsen må også være egnet til å hindre en
vesentlig del av velgerne fra å stemme. Dessuten
vil utvalget foreslå strenge materielle og prosessu-
elle krav til slike beslutninger.

For omvalg vil kravet være at velgerne er blitt
hindret fra å stemme. Det må dreie seg om et
stort antall – en vesentlig del av velgerne. Utvalget
viser til at den samfunnsmessige betydningen av
omvalg eller forlengelse eller utsettelse av valgtin-
get innebærer mindre forutsigbarhet, blant annet
i form av usikkerhet knyttet til sammensetningen
av organet, økonomiske og praktiske implikasjo-
ner for partiene, innskrenket mulighet for vel-
gerne til å stemme i en ny og kortere periode, et
forsinket valgresultat samt mulighet for taktisk

stemming ved et eventuelt omvalg. Videre er det
et tungtveiende hensyn at å holde valget på det
opprinnelig fastsatte tidspunktet vil sikre retten til
valg for de velgerne som grunnet ulike forhold
ikke vil kunne stemme ved et omvalg eller et
utsatt valgting. På bakgrunn av dette kan det ikke
være tilstrekkelig for å utsette eller forlenge val-
get eller holde omvalg i en eller flere kommuner
at et begrenset antall velgere i disse kommunene
rammes av en naturkatastrofe eller andre ekstra-
ordinære hendelser, selv der hendelsen har høy
alvorlighetsgrad. Derimot må den ekstraordinære
hendelsen ha rammet et betydelig antall velgere –
en vesentlig del av velgerne. I tillegg til velgere
som blir direkte rammet ved for eksempel skade
eller sykdom, vil også frykt, uro eller andre sosi-
ale og psykologiske reaksjoner grunnet hendel-
sen måtte tas i betraktning ved vurderingen av
hvorvidt en vesentlig del av velgerne er rammet.
Et krav om at hendelsen må ha rammet en vesent-
lig del av velgerne eller være egnet til dette, sam-
svarer også best med terskelen for omvalg etter
ugyldighetsreglene, hvor det er et krav om sann-
synlighetsovervekt for at valgresultatet har blitt
påvirket. Prinsippet om konstitusjonell nødrett
synes også å stille krav om at velgere av et visst
omfang er avskåret fra å stemme.

22.5.4.2 Omvalget, utsettelsen eller forlengelsen 
må være nødvendig

Utvalget mener det sentrale vilkåret for å kunne
utsette eller forlenge valget eller holde omvalg
bør være hvorvidt utsettelsen, forlengelsen eller
omvalget er nødvendig for å sikre velgerne mulig-
het til å stemme. At velgerne får reell adgang til å
stemme, sikrer oppfyllelsen av Grunnloven § 49,
som sier at folket utøver den lovgivende makt ved
Stortinget, og at Stortingets representanter velges
gjennom frie og hemmelige valg. Å sikre velgerne
mulighet til å stemme er også sentralt sett opp
mot Grunnloven § 2, som fastsetter at Grunnloven
skal sikre demokratiet. Utvalget presiserer at et
kriterium om at tiltaket må være nødvendig for å
sikre velgerne mulighet til å stemme, i utgangs-
punktet ikke vil være oppfylt ved massive påvirk-
ningskampanjer fra eksterne aktører, da slike
kampanjer ikke berører velgernes mulighet til å
stemme.

Vilkåret om nødvendighet forutsetter at det
ikke er mulig med andre mindre inngripende
handlingsalternativer for å sikre velgerne reell
adgang til å stemme. I en krisesituasjon kan et
handlingsalternativ være å holde valget på det
opprinnelig fastsatte tidspunktet. Respekt for vel-

16 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i sin
rapport, Analyser av krisescenarioer 2019, angitt pandemi
og legemiddelmangel som de scenarioene med høyest
risiko.
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gerviljen som har kommet til uttrykk i det opprin-
nelige valget, taler her for at myndighetene er til-
bakeholdne med å holde omvalg.

22.5.5 Hvor lenge valget kan utsettes eller 
forlenges, og tidspunktet for omvalg

Spørsmålet her er om det bør fastsettes absolutte
tidsfrister for hvor sent det utsatte eller forlen-
gede valget kan holdes, og hvor sent det kan hol-
des omvalg.

Utvalget peker på at det utsatte eller forlen-
gede valget i utgangspunktet bør kunne holdes så
sent som det er nødvendig for å sikre velgerne
reell anledning til å stemme. Hvor lenge dette er,
vil avhenge av krisesituasjonen. En lengre utset-
telse eller forlengelse vil imidlertid kunne føre til
at noen velgere stemmer på et helt annet faktisk
grunnlag enn de velgerne som allerede har stemt.
Likhetshensynet taler dermed for at det utsatte
eller forlengede valget ikke kan holdes etter flere
måneder. Utvalget mener derfor at en utsettelse
eller forlengelse utover én måned er et såpass
stort inngrep i valget at dette tidsrommet bør
være skranken. Dette innebærer at dersom Kon-
gen i statsråd har fastsatt 10. september som valg-
dag, må det utsatte eller forlengede valgtinget hol-
des senest 10. oktober. Valget kan uansett kun for-
lenges med inntil én dag. Dersom myndighetene
mener at et utsatt eller forlenget valg ikke kan
gjennomføres og avsluttes innen én måned etter
det opprinnelig fastsatte tidspunktet for valg, vil
det være adgang til å beslutte at det skal holdes
omvalg.

Når det gjelder omvalg, er det viktig å påpeke
at dette bør gjennomføres så raskt som mulig.
Dette er fordi valg bør holdes med jevne mellom-
rom av demokratiske grunner. Dette hindrer at
representantene på Stortinget og i fylkestinget og
kommunestyret blir sittende lenger enn det som
er legitimt. Likevel vil det kunne ta noe tid for
myndighetene å forberede et nytt valg. Utvalget
antar valgmyndighetene vil kunne gjennomføre
og avslutte et omvalg innen seks måneder, men
ønsker ikke å lovfeste en absolutt frist. Utvalget
har også diskutert hvorvidt selve avgjørelsen om
omvalg bør fattes innen en viss frist. Utvalget
mener imidlertid at det ikke er nødvendig å fast-
sette en streng frist for når vedtaket om omvalg
må fattes. Vedtaket skal fattes med to tredjedels
flertall, og den politiske situasjonen legger opp til
at avgjørelsen må tas innen kort tid.

22.5.6 Hvem skal avgjøre spørsmålet om 
utsettelse, forlengelse eller omvalg

22.5.6.1 Stortingsvalg

I vurderingen av hvem som skal kunne vedta å
utsette eller forlenge valget eller at det skal holdes
omvalg, er hensynet til å sikre beslutningen legiti-
mitet og hensynet til en rask avgjørelse framtre-
dende. I tillegg står hensynet til å motvirke mis-
bruk, eller mistanke om misbruk, sentralt. Utval-
get har på bakgrunn av disse hensynene tatt
utgangspunkt i at det går et skille mellom å
utsette valget før valgtinget begynner, eller å for-
lenge valget før eller under valgtinget på den ene
siden og å beslutte omvalg i etterkant av valgtin-
get på den andre siden.

Utvalget peker på at risikoen for misbruk og
for at det tas utenforliggende hensyn, er størst ved
en beslutning om omvalg i etterkant av valgtinget.
Valgresultatet eller deler av dette vil da være
kjent. Dette taler for at kun Stortinget bør kunne
ta beslutningen om omvalg. Dette understøttes av
at det i utgangspunktet er kun Stortinget som vil
ha legitimitet til å beslutte omvalg.

For å ytterligere hindre at adgangen til å
beslutte omvalg misbrukes, bør det stilles krav
om at Stortinget må avgjøre spørsmålet med to
tredjedels flertall. I et slikt tilfelle vil det normalt
heller ikke være nødvendig av tidshensyn å legge
denne kompetansen til et annet organ. Et slikt
vedtak bør likevel treffes så raskt som mulig, da
det ikke vil være heldig om det i lang tid hefter
usikkerhet ved om det vil bli omvalg. Det vil dess-
uten normalt være mulig raskt å skaffe seg over-
sikt over hvilke konsekvenser den ekstraordinære
hendelsen har hatt. Det er også et poeng at en
beslutning om omvalg etter et beredskapsregel-
verk bør treffes før Stortinget tar stilling til om
valget skal godkjennes etter Grunnloven § 64.
Myndigheten til å vedta omvalg etter dette regel-
verket bør derfor legges til det sittende Stortin-
get, ikke det nyvalgte. Utvalget foreslår etter dette
at det inntas i Grunnloven § 54 at Stortinget med
to tredjedels flertall beslutter hvorvidt det skal
holdes omvalg. Videre må det presiseres i Grunn-
loven at det er det utgående Stortinget som
beslutter omvalg.

Når det gjelder beslutningen om å utsette eller
forlenge valget, mener utvalget at det også her vil
være Stortinget som har høyest legitimitet til å
avgjøre dette spørsmålet. For å bygge inn garan-
tier mot misbruk bør det også her stilles krav om
at Stortinget må avgjøre spørsmålet med to tredje-
dels flertall.
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En rask avgjørelse er nødvendig for å rekke å
ta beslutningen om å utsette valget eller å forlenge
valget før eller under valgtinget. Utvalget legger
til grunn at det i mange ekstraordinære situasjo-
ner vil være mulig å samle Stortinget på kort var-
sel. I de tilfellene der Stortinget ikke kan samles,
eller der regjeringen ikke får kontakt med Stortin-
get, bør regjeringen få en begrenset adgang til å
fatte beslutningen. Faren for misbruk er noe
lavere når valgresultatet ikke er kjent. Utvalget
mener likevel at regjeringen ikke bør få myndig-
het til å utsette eller forlenge valget i mer enn sju
dager.

Å legge en viss kompetanse til regjeringen vil
for øvrig være i samsvar med normalordningen i
valgloven, der valgdagen fastsettes av Kongen.
Ved en slik ordning gis regjeringen i praksis en
adgang til å utsette eller forlenge valget i et
begrenset tidsrom. Utvalget understreker at
regjeringens beslutning om å utsette eller for-
lenge valget skjer under konstitusjonelt ansvar.

22.5.6.2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Utvalget peker på at hensynet til at avgjørelsen
skal ha mest mulig legitimitet, og nærhet til dem
avgjørelsen får virkning for, taler for at det er kom-
munestyret ved kommunestyrevalg og fylkestin-
get ved fylkestingsvalg som har kompetanse til å
utsette eller forlenge valget eller å bestemme at
det skal gjennomføres omvalg. Det kan likevel
være vanskelig i en krisesituasjon å samle tilstrek-
kelig antall personer til at kommunestyret eller
fylkestinget er beslutningsdyktig. Videre vil krise-
hendelser oppstå sjelden og ha ulikt innhold, noe
som fører til at det kan være vanskelig å holde en
lik praksis i de ulike kommunene eller fylkene. I
tillegg vil det i mer omfattende krisesituasjoner
kunne oppstå vanskelige vurderinger av hvorvidt
valget skal avlyses i kommuner hvor hendelsen
ikke fysisk fant sted, men hvor hendelsen likevel
kan føre til at en stor del av velgermassen ikke
benytter seg av stemmeretten. Dette taler for at et
organ med oversikt over hele landet fatter avgjø-
relsen. Utvalget foreslår på bakgrunn av dette at
myndigheten til å utsette eller forlenge valget eller
å holde omvalg ved kommunestyre- og fylkes-
tingsvalg legges til regjeringen. Utvalget peker på
at faren for misbruk reduseres ved at regjerin-
gens beslutning om å utsette eller forlenge valget
skjer under konstitusjonelt ansvar.

22.5.7 Omfanget av et omvalg, utsettelse eller 
forlengelse

Utvalget mener at omfanget av en utsettelse eller
forlengelse eller et omvalg bør være så lite som
mulig. Utvalget viser til at valgresultatet ved et
omvalg trolig ikke vil bli det samme: Noen velgere
vil sannsynligvis ikke stemme på samme måte ved
et omvalg, og noen av velgerne som stemte ved
det ordinære valget, vil trolig ikke ha anledning til
å stemme ved omvalget. I tillegg vil et omvalg
være krevende for partiene så vel som for vel-
gerne og valgmyndighetene. Utvalget viser videre
til sitt forslag om at et omvalg grunnet ugyldighet
kun skal gjennomføres i de kommunene hvor fei-
lene påvirket fordelingen av stemmer til de ulike
listene. Forslaget gjelder både ved stortingsvalg
og ved fylkestingsvalg. På den bakgrunn foreslår
utvalget at myndighetene kun kan utsette eller
forlenge valget eller holde omvalg grunnet en
ekstraordinær hendelse i de kommunene der
dette er nødvendig for å sikre formålet, nemlig at
velgerne får reell adgang til å stemme ved valget.
Dette innebærer at en hendelse som kun berører
én kommune, ikke bør påvirke gjennomføringen
av valget i andre kommuner. Dersom krisesitua-
sjonen derimot kan sies å ha et nasjonalt omfang,
bør utsettelsen, forlengelsen eller omvalget også
gjelde hele landet, ikke bare i den kommunen
hvor hendelsen skjedde.

22.5.8 Hvem som fungerer i vervet inntil et 
omvalg er gjennomført

Dersom det skal holdes omvalg som følge av
ekstraordinære hendelser, blir spørsmålet om de
nyvalgte representantene til Stortinget, fylkestin-
get og kommunestyret skal fungere i vervet inntil
omvalget er gjennomført.

Dersom et stortingsvalg er ugyldig, er det de
nyvalgte representantene som fungerer i vervet
inntil omvalget er gjennomført. Dette er både gjel-
dende rett og utvalgets forslag. Utvalget mener at
det samme bør gjelde dersom det sittende Stortin-
get vedtar at det skal holdes omvalg på grunn av
en ekstraordinær hendelse.

Også ved fylkestingsvalg og kommunestyre-
valg mener utvalget ordningen bør være at der-
som det nyvalgte fylkestinget eller kommunesty-
ret har gjennomført sitt konstituerende møte før
vedtak om omvalg er truffet, skal de nyvalgte
medlemmene av fylkestinget eller kommunesty-
ret fungere i vervet inntil omvalget er gjennom-
ført. Dersom det konstituerende møtet ikke er
holdt, foreslår utvalget at valgperioden forlenges
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for de sittende medlemmene av fylkestinget eller
kommunestyret.

22.5.9 Øvrige tiltak for å sikre velgerne 
mulighet til å stemme

Utvalget peker på at valgstyrene har et ansvar for
å legge til rette for at velgerne kan stemme. Utval-
get mener at valgstyret i større grad bør kunne
avhjelpe i tilfeller hvor velgerne ikke får stemt på

grunn av en krisesituasjon. Valgstyret bør derfor
kunne opprette ekstra valglokaler for en stemme-
krets på valgtinget som kommer i tillegg til det
ordinære valglokalet. Av hensyn til tilgjengelighet
bør valgstyret ha adgang til å opprette ekstra valg-
lokaler ikke bare ved ekstraordinære hendelser,
men generelt hvor valgstyret vurderer dette som
nødvendig for å sikre at velgerne får stemt. Utval-
get foreslår derfor å lovfeste at valgstyret kan opp-
rette ekstra valglokaler.
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Kapittel 23  

Økonomiske og administrative konsekvenser

23.1 Innledning

Utvalget foreslår å videreføre hovedtrekkene i
gjeldende valglov. Å innføre en ny lov vil imidler-
tid medføre økonomiske og administrative konse-
kvenser uavhengig av innholdet i loven. Det vil gå
med tid og ressurser til opplæring og veiledning
om den nye loven. Gjennomføring av valg er en
krevende oppgave der det ikke er rom for feil, og
det er viktig at valgmedarbeidere og kommunene
har god forståelse for endringene. Den nye loven
vil også kreve oppdatering av informasjons- og vei-
ledningsmateriellet som brukes av Valgdirektora-
tet. I tillegg vil alle instanser som har oppgaver
ved gjennomføring av valg, i en overgangsfase
måtte bruke ekstra tid og ressurser på å sette seg
inn i den nye loven. Dette vil gjelde i forkant av de
to første valgene etter at loven blir satt i kraft, da
det er en del forskjeller mellom stortingsvalg og
kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Etter hvert vil det ikke være behov for mer
ressurser til disse aktivitetene enn det som gene-
relt er nødvendig for å gjennomføre valg. Det at
lovutkastet har et enklere og mer brukervennlig
språk og en mer hensiktsmessig oppbygning, vil
på sikt gjøre det lettere for brukerne av loven å
sette seg inn i den, noe som vil medføre mindre
ressursbruk på dette området.

I punktene 23.2 til 23.8 blir det redegjort nær-
mere for de økonomiske og administrative konse-
kvensene av utvalgets lovforslag.

23.2 Stemmerett for 16-åringer ved 
kommunestyre- og fylkestingsvalg

Det å senke stemmerettsalderen til 16 år ved kom-
munestyre- og fylkestingsvalg har administrative
og økonomiske konsekvenser både for kommu-
nene, fylkeskommunene og staten. Kommunene
vil måtte ta imot flere stemmer, og både kommu-
nene og fylkeskommunene får flere stemmesedler

å telle opp. For staten vil kostnadene til valgkort
stige. Hvor mye vil avhenge av om det blir brukt
digitale valgkort eller papirvalgkort.

23.3 Antall underskrifter på 
listeforslagene

Utvalget foreslår å øke kravet til antall underskrif-
ter på listeforslag som er fra andre enn registrerte
politiske partier som fikk minst 5 000 stemmer i
hele landet ved forrige stortingsvalg. Forslaget
innebærer at det ved stortingsvalg og fylkestings-
valg gjennomgående må samles inn flere under-
skrifter enn tidligere. Ved kommunestyrevalg er
bildet mer nyansert. I kommuner med mindre
enn 30 000 stemmeberettigede ved forrige kom-
munestyrevalg vil kravet til antall underskrifter
reduseres, men det vil øke i kommuner med mer
enn 30 000 stemmeberettigede.

For distriktsvalgstyrene og fylkesvalgstyrene
vil forslaget innebære at kontrollen av listeforsla-
gene blir mer omfattende. I og med at de fleste
kommunene har mindre enn 30 000 stemmeberet-
tigede, vil omfanget av kontrollene for valgstyret
bli noe redusert, selv om det vil øke i de største
kommunene.

Utvalget foreslår imidlertid at det skal være
mulig å samle inn underskriftene på listeforsla-
gene elektronisk. Dette vil i praksis kreve at sta-
ten utvikler et elektronisk system for innsamling
av underskriftene, som blant annet legger til rette
for å bekrefte identiteten til forslagsstillerne. Elek-
tronisk innleverte listeforslag vil innebære en
vesentlig forenkling for kommunene og muliggjør
effektivisering av det som i dag er en svært
arbeidskrevende prosess. Det vil være naturlig å
koble en slik løsning til EVA, og det vil dermed bli
begrenset med økte driftskostnader. Selve utvik-
lingen av løsningen vil uansett kreve både økono-
miske og administrative ressurser.
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23.4 Opptelling av stemmer

Etter gjeldende rett telles stemmesedlene to gan-
ger ved kommunestyrevalg og tre ganger ved
stortingsvalg og fylkestingsvalg. Utvalget foreslår
at stemmesedlene skal telles opp to ganger ved
alle valg. Dette innebærer at kommunene heretter
skal telle opp stemmesedlene kun én gang ved
stortingsvalg og fylkestingsvalg. Samtidig stilles
det noe strengere krav til opptellingen, som krets-
vis opptelling, tydeligere ansvarsdeling og krav
om at tellingen gjøres på to uavhengige måter. For
å sikre to uavhengige tellinger skal kommunene
opprette et sentralt stemmestyre. Selv om dette
innebærer at kommunene må ha et organ til, vil
de administrative konsekvensene være minimale.
Oppgavene til det sentrale stemmestyret gjøres
også i dag, og det er ikke krav om at det sentrale
stemmestyret selv skal gjennomføre tellingene.

Samlet sett vil derfor forslaget føre til mode-
rate økonomiske og administrative besparelser for
kommunene hovedsakelig knyttet til stortingsvalg
og fylkestingsvalg.

23.5 Klagesystemet

Utvalget foreslår flere endringer i klagesystemet
som har både økonomiske og administrative kon-
sekvenser. Disse endringene har først og fremst
konsekvenser for staten, ved domstolene, Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet og Stor-
tingets administrasjon.

Det skal fortsatt oppnevnes et riksvalgstyre,
men det foreslås endringer både i oppnevningen
og sammensetningen av riksvalgstyret og dets
oppgaver.

Riksvalgstyret skal etter forslaget være et uav-
hengig klageorgan, hvor flertallet av medlemmene
skal være dommere for å sikre en uavhengig klage-
behandling. Riksvalgstyret skal behandle klager
på forberedelsen og gjennomføringen av stortings-
valg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, og
ikke som i dag hvor det bare behandler klager ved
stortingsvalg. Utvalget foreslår også å utvide
adgangen til å klage på forberedelsen og gjennom-
føringen av valget noe.

I tillegg foreslår utvalget at det skal være
adgang til å klage på Stortingets, fylkestingets og
kommunestyrets vedtak om hvorvidt valget er
gyldig. Ved stortingsvalg skal klagen behandles
av Høyesterett. Ved fylkestingsvalg og kommune-
styrevalg skal klagen behandles av riksvalgstyret.

Utvalgets forslag innebærer at det vil gå med
mer ressurser til å drifte riksvalgstyret, både på

grunn av hvordan det er sammensatt, men også
fordi riksvalgstyret skal behandle flere typer kla-
ger. Det vil være nødvendig å kjøpe fri medlem-
mene av riksvalgstyret fra sitt ordinære arbeid i
kortere eller lengre perioder rundt valget. Av hen-
syn til saksbehandlingen i de domstolene som
avgir dommere til riksvalgstyret, bør disse dom-
stolene tilføyes ressurser som gjør at de kan
erstatte de dommerne som oppnevnes til
riksvalgstyret. Dette bør gjøres for at sakene for
domstolene ikke skal forsinkes.

Det foreslås at sekretariatet for riksvalgstyret
skal legges til Stortingets administrasjon. Dette vil
innebære en ny oppgave for Stortingets adminis-
trasjon og vil kreve både administrative og økono-
miske ressurser. Oppgavene i sekretariatet vil
variere gjennom året, men fra listeforslagene skal
godkjennes i juni til valget er endelig godkjent, må
det påregnes en betydelig innsats. Det må også
tas høyde for at det vil kunne komme flere klager
på valget i årene framover. Dette er en trend inter-
nasjonalt, og et synlig riksvalgstyre og klare kla-
geregler kan også bidra til at det blir flere klager.

At det skal kunne klages på Stortingets vedtak
om hvorvidt valget er gyldig, vil kunne føre til at
Høyesterett hvert fjerde år må behandle slike kla-
ger. Forslaget må likevel antas å ha små økono-
miske og administrative konsekvenser for Høyes-
terett.

Videre vil departementet spare noe på ikke å
behandle klager ved kommunestyre- og fylkes-
tingsvalg og å ikke være sekretariat for riksvalg-
styret ved stortingsvalg. Denne oppgaven er imid-
lertid tett knyttet til departementets øvrige arbeid
på valgområdet, slik at innsparingen vil være for-
holdsvis ubetydelig.

23.6 Beredskapshjemmel

Utvalget forslår at valgtinget skal kunne utsettes
eller forlenges dersom det har skjedd noe ekstra-
ordinært som er egnet til å hindre en vesentlig del
av velgerne fra å stemme. Tilsvarende kan det
bestemmes at det skal holdes omvalg hvis det har
skjedd noe ekstraordinært som har hindret en
vesentlig del av velgerne fra å stemme.

Det å utsette eller forlenge valgtinget eller å
holde omvalg vil kunne ha betydelige økonomiske
så vel som administrative konsekvenser. Valgmyn-
dighetene må skaffe både personell og valglokaler
til å gjennomføre det nye valgtinget. Det vil ved et
omvalg dessuten kunne være nødvendig å skaffe
mer valgmateriell, blant annet konvolutter og
stemmesedler.



330 NOU 2020: 6
Kapittel 23 Frie og hemmelige valg

Det må kunne legges til grunn at det sjelden
vil være aktuelt å benytte beredskapshjemmelen. I
tillegg vil det nok allerede i dag være mulig å
utsette eller forlenge valgtinget eller å holde
omvalg med hjemmel i konstitusjonell nødrett
(stortingsvalg) eller alminnelig nødrett (kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg). Disse forholdene til-
sier at forslagene om å lovfeste en beredskaps-
hjemmel for ekstraordinære hendelser vil ha
begrensede økonomiske og administrative konse-
kvenser.

23.7 Endringer i valgordningen

Endringer i valgordningen vil føre til behov for å
endre EVA. Dette vil ha administrative og økono-

miske konsekvenser. Samtidig vil direktoratet
uansett måtte gjøre tilpasninger i EVA grunnet
regionreformen og valget i 2021. Det må likevel
antas at de endringene som foreslås, kanskje sær-
lig knyttet til innføring av en ny personvalgord-
ning ved stortingvalg, vil føre til utviklingsbehov.

23.8 Forsendelse av forhåndsstemmer

Utvalget peker på at det ser ut til å være behov for
å fortsette å inngå særavtaler for å sikre at for-
håndsstemmene kommer tidsnok fram. Utvalget
tar også høyde for at omfanget av hvor mange
stemmer som må sendes på en slik måte, øker.
Kostnadene til slike avtaler vil kunne øke i årene
framover.



Del V
Lovforslag med merknader





NOU 2020: 6 333
Frie og hemmelige valg Kapittel 24

Kapittel 24  

Merknader til de enkelte bestemmelsene

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde

Til § 1-1 Lovens formål og virkeområde

Alminnelige motiver: punkt 2.9.2.
Første ledd viderefører gjeldende rett om at

loven ved alle valg skal sikre at de overordnede
prinsippene om frie og hemmelige valg overhol-
des, jf. gjeldende valglov § 1-1. At loven skal sikre
at valgene er direkte, er tatt ut av formålsbestem-
melsen. Dette har ingen materiell betydning, da
det følger av andre lovbestemmelser at valgene
skal være direkte.

I andre ledd videreføres lovens virkeområde,
som i dag framgår av valgloven § 1-2.

Kapittel 2. Stemmerett og manntall

Til § 2-1 Stemmerett ved stortingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 9.1.11.1, 9.3.3 og
9.5.2.1.

Paragrafen viderefører vilkårene i § 2-1 i gjel-
dende valglov om 18 års stemmerettsalder, om at
det kun er norske statsborgere som har stemme-
rett ved stortingsvalg, og om at velgeren må være
manntallsført for å kunne utøve stemmeretten.
Kravet om at vedkommende må være manntalls-
ført i en kommune på valgdagen, er ikke videre-
ført.

Bestemmelsen viderefører ikke vilkåret om at
vedkommende må være eller ha vært folkeregis-
terført som bosatt i Norge for å ha stemmerett.
Kravet om at vedkommende ikke har mistet stem-
meretten etter Grunnloven, videreføres heller
ikke, da reglene for tap av stemmerett i Grunnlo-
ven ikke foreslås videreført.

Til § 2-2 Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommune-
styrevalg

Alminnelige motiver: punkt 9.1.11.1 og 9.5.2.2.
Paragrafen svarer til § 2-2 i gjeldende valglov.
Paragrafen viderefører ikke gjeldende stem-

merettsalder på 18 år, men endrer stemmerettsal-

deren til 16 år ved kommunestyre- og fylkestings-
valg. I motsetning til ved stortingsvalg videreføres
i første ledd vilkåret om at norske statsborgere må
være eller ha vært folkeregisterført som bosatt i
Norge for å ha stemmerett.

Bestemmelsen viderefører i andre ledd
reglene om stemmerett for personer som ikke er
norske statsborgere. Det er kun gjort språklige
endringer i bestemmelsen. Botiden for utenland-
ske statsborgere i bokstav a skal være sammen-
hengende de siste tre årene før valgdagen. Der-
som valgdagen er 8. september, har personer som
har vært folkeregistrert som bosatt i Norge fra og
med 8. september tre år tidligere, stemmerett.

Vilkåret om at velgeren må være manntallsført
for å kunne utøve stemmeretten, videreføres i
tredje ledd, men ikke kravet om at vedkommende
må være manntallsført på valgdagen.

Til § 2-3 Ansvar for å opprette og oppdatere manntallet

Paragrafen viderefører gjeldende rett som i dag
følger av valgloven § 2-3, med en noe endret ord-
lyd. Departementets ansvar for å sende ut valg-
kort, jf. valgloven § 2-3 tredje ledd, er imidlertid
skilt ut i en egen bestemmelse i utvalgets forslag
til § 2-9.

Til § 2-4 Folkeregistermyndighetens ansvar

Bestemmelsen viderefører med noe endret ordlyd
gjeldende rett som i dag følger av valgloven §§ 2-5
og 15-6. Folkeregistermyndigheten skal etter
tredje ledd i tillegg til å overføre oppdateringer til
det foreløpige manntallet per 30. juni også over-
føre oppdateringer til det foreløpige manntallet
per 2. januar til departementet.

Til § 2-5 Hvilken kommune velgerne skal manntalls-
føres i

Alminnelige motiver: 9.4.3.
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Bestemmelsens første, andre og tredje ledd
viderefører gjeldende rett som i dag følger av valg-
loven § 2-4.

Vilkåret om at utenlandsboende norske stats-
borgere som ikke har vært folkeregistrert som
bosatt i Norge i løpet av de siste ti årene før valg-
dagen, skal søke valgstyret om å bli innført i
manntallet i den kommunen de sist var bosatt,
videreføres ikke. I fjerde ledd fastslås det i stedet
at personer med stemmerett som ikke har vært
folkeregisterført som bosatt i Norge i løpet av de
ti siste årene, kan velge hvilken kommune de skal
manntallsføres i. Dersom velgeren forhåndsstem-
mer fra utlandet, må stemmen adresseres til den
kommunen hvor velgeren ønsker å bli innført i
manntallet. Dersom velgeren forhåndsstemmer i
en annen kommune, må forhåndsstemmen sen-
des til den kommunen hvor velgeren ønsker å bli
innført i manntallet. På valgtinget kan velgeren
bare stemme i den kommunen hvor han eller hun
ønsker å bli innført i manntallet. Regelen gjelder
også for utenlandsboende ansatt i diplomatiet
eller konsulatvesenet.

Til § 2-6 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Bestemmelsen viderefører med enkelte språklige
endringer gjeldende rett som i dag følger av valg-
loven § 2-6.

Til § 2-7 Retting av manntallet

Bestemmelsen viderefører gjeldende rett, jf.
dagens valglov § 2-7. Det er kun gjort språklige
endringer i bestemmelsen.

Til § 2-8 Melding om endringer i manntallet

Bestemmelsen viderefører gjeldende rett, jf.
dagens valglov § 2-8. I tillegg presiserer bestem-
melsen at valgstyret også skal gi beskjed dersom
krav om retting ikke tas til følge.

Til § 2-9 Valgkort

Bestemmelsen viderefører ordningen med valg-
kort som i dag framgår av valglov § 2-3 tredje
ledd. Nytt er at utvalget legger til grunn at
bestemmelsen åpner for at valgkort kan sendes
både elektronisk og på papir. Bestemmelsen er
heller ikke til hinder for at valgkort kan sendes til
personer bosatt i utlandet eller på Svalbard eller
Jan Mayen.

Til § 2-10 Forskrift

Bestemmelsen viderefører dagens valglov § 2-9.
Bokstav c omfatter også valgstyrets plikter i for-
bindelse med produksjon og utsendelse av valg-
kort.

Kapittel 3. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg

Til § 3-1 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg ved stor-
tingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 9.1.11.2.
Paragrafen viderefører ombudsplikten ved

stortingsvalg som i dag følger av valgloven § 3-1
første ledd. Det er gjort enkelte språklige
endringer i bestemmelsen. Hvem som er uteluk-
ket fra valg, er skilt ut i en egen bestemmelse i § 3-
3 i utkastet.

Til § 3-2 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg ved fylkes-
tingsvalg og kommunestyrevalg

Alminnelige motiver: punkt 9.1.11.2.
Paragrafen viderefører ombudsplikten ved fyl-

kestingsvalg og kommunestyrevalg som i dag
framgår av valgloven § 3-3 første og andre ledd.
Det er gjort enkelte språklige og strukturelle
endringer i bestemmelsen. Hvem som er uteluk-
ket fra valg, er skilt ut i en egen bestemmelse i § 3-
3 i utkastet.

Til § 3-3 Hvem som er utelukket fra valg

Alminnelige motiver: punkt 10.7.2.3, 10.7.3.1 og
10.7.3.2.

Paragrafens første ledd viderefører gjeldende
valglov § 3-1 andre ledd bokstav b om at dommere
i Høyesterett er utelukket fra valg til Stortinget.
Utvalget foreslår å gjøre ansatte i departementene
og i diplomatiet og konsulatvesenet valgbare.
Dette innebærer at alle ansatte, både embetsmenn
og andre, vil være valgbare. Bestemmelsen om at
disse er utelukket fra valg, er derfor ikke videre-
ført.

I andre og tredje ledd videreføres reglene for
valgbarhet ved kommunestyre- og fylkestings-
valg som i dag framgår av valgloven § 3-3 tredje til
femte ledd.

Til § 3-4 Fritak fra å stå på valgliste

Alminnelige motiver: punkt 11.3.4.
Paragrafen videfører gjeldende valglov § 3-4

om fritak fra å stå på liste ved kommunestyre- og
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fylkestingsvalg. Bestemmelsen innfører en tilsva-
rende regel for fritak fra å stå på valgliste ved stor-
tingsvalg, jf. stortingsvedtak 7. januar 2020 om
endring av Grunnloven § 63 om at personer som
har avgitt skriftlig erklæring om at vedkommende
ikke ønsker å stå på en valgliste, ikke plikter å
motta valget.

Bestemmelsen gir en generell rett til å kreve
seg fritatt fra å stå på valgliste uavhengig av årsak.
De øvrige fritaksgrunnene for stortingsvalg opp-
listet i gjeldende valglov § 3-2 blir dermed overflø-
dige og foreslås ikke videreført, jf. utvalgets for-
slag til endring av Grunnloven § 63.

Retten til å ikke motta valget etter dagens valg-
lov § 3-2 tredje ledd videreføres ikke. Det inne-
bærer at dersom en kandidat unnlater å benytte
seg av retten til ikke å stå på liste, kan vedkom-
mende ikke nekte å ta imot valget.

Kapittel 4. Valgorganer

Til § 4-1 Riksvalgstyre

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.3.
I første ledd innføres en ordning med riksvalg-

styre som klageorgan. Det er det nye Stortinget
som skal oppnevne riksvalgstyret etter at valget er
endelig godkjent. Det presiseres at riksvalgstyret
skal behandle klager på forberedelsen og gjen-
nomføringen av valget ved alle valg. I tillegg skal
riksvalgstyret behandle klager på fylkestingets og
kommunestyrets vedtak om hvorvidt fylkestings-
valget eller kommunestyrevalget er gyldig.

I andre ledd fastslås det at riksvalgstyret skal
ha fem medlemmer. Bestemmelsen presiserer at
leder og to andre medlemmer skal være dom-
mere. Dommerne må være fast utnevnt. Også
varamedlemmene for medlemmene som skal
være dommere, må være dommere. Dersom lede-
ren har forfall, skal et av de andre faste medlem-
mene som er dommer, fungere som leder. Der-
som alle de faste medlemmene som er dommere,
har forfall, skal et av varamedlemmene som er
dommer, fungere som leder.

Tredje ledd slår fast at riksvalgstyret oppnev-
nes for fire år, og når perioden starter.

Fjerde ledd har regler for hvem som er uteluk-
ket fra å bli oppnevnt som medlemmer og vara-
medlemmer av riksvalgstyret.

I femte ledd slås det fast at medlemmer og vara-
medlemmer som stiller til valg, trer ut av
riksvalgstyret. Når plikten til å fratre inntreffer,
følger ikke av ordlyden, men gjelder fra det tids-
punktet valglisten er godkjent. Dersom det tidli-
gere medlemmet eller varamedlemmet ikke blir

valgt, kan det på nytt oppnevnes som medlem
eller varamedlem av riksvalgstyret.

Sjette, sjuende, åttende og niende ledd inne-
holder regler for når og hvordan Stortinget kan
løse et medlem eller varamedlem av riksvalgstyre
fra vervet, og for når nye medlemmer og varamed-
lemmer skal oppnevnes.

I tiende ledd fastslås at medlemmene og vara-
medlemmene kan gjenoppnevnes. Det er ikke
noen begrensninger på hvor mange ganger et
medlem eller et varamedlem kan gjenoppnevnes.

Det følger av ellevte ledd at Stortingets admi-
nistrasjon skal fungere som sekretariat for
riksvalgstyret. Bestemmelsen oppstiller også et
forbud mot at Stortinget instruerer administra-
sjonen i rollen som sekretariat for riksvalgstyret.

Etter tolvte ledd er det Stortinget som fastset-
ter hvor mye medlemmene og varamedlemmene
av riksvalgstyret skal ha i godtgjøring.

Til § 4-2 Distriktsvalgstyre

Bestemmelsen fastslår at hvert valgdistrikt skal
ha et distriktsvalgstyre med minst tre medlemmer
ved stortingsvalg. I og med at fylkene ikke nød-
vendigvis er valgdistriktene ved stortingsvalg,
foreslås det at det ved stortingsvalg skal velges et
distriktsvalgstyre til erstatning for et fylkesvalg-
styre. Distriktsvalgstyret er bare et nytt navn på
fylkesvalgstyret ved stortingsvalg, jf. gjeldende
valglov § 4-3. Distriktsvalgstyret skal velges av fyl-
kestinget i den fylkeskommunen som valgdistriktet
ligger i. I Oslo kommune velges distriktsvalgsty-
ret av kommunestyret.

Distriktsvalgstyret er et fylkeskommunalt fol-
kevalgt organ hjemlet i særlov, jf. kommuneloven
§ 7-2 bokstav i. Det innebærer at kommunelovens
regler for slike organer kommer til anvendelse.

Dersom fylket er delt inn i flere valgdistrikter,
kan den samme personen velges som medlem av
flere distriktsvalgstyrer, jf. kommuneloven § 7-2
tredje ledd, jf. første ledd.

Formuleringen «velger selv» innebærer at fyl-
kestinget eller kommunestyret i Oslo kommune
ikke kan delegere myndigheten etter paragrafen
her til andre.

Til § 4-3 Fylkesvalgstyre

Paragrafen viderefører gjeldende rett om at det
ved fylkestingsvalg skal være et fylkesvalgstyre, jf.
valgloven § 4-3. Ved stortingsvalg skal hvert valg-
distrikt i stedet ha et distriktsvalgstyre, se
merknadene til § 4-2 ovenfor.
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Formuleringen «velger selv» innebærer at fyl-
kestinget ikke kan delegere myndigheten etter
paragrafen her til andre.

Fylkesvalgstyret er et fylkeskommunalt folke-
valgt organ hjemlet i særlov, jf. kommuneloven
§ 7-2 bokstav i. Det innebærer at kommunelovens
regler for slike organer kommer til anvendelse.

Til § 4-4 Valgstyre

Bestemmelsen viderefører gjeldende rett om at
det skal være et valgstyre i hver kommune, jf.
dagens valglov § 4-1.

Formuleringen «velger selv» innebærer at
kommunestyret ikke kan delegere myndigheten
etter paragrafen her til andre.

Valgstyret er et kommunalt organ hjemlet i
særlov, jf. kommuneloven § 7-2 bokstav i. Det
innebærer at kommunelovens regler for slike
organer kommer til anvendelse.

Til § 4-5 Stemmestyrer

Alminnelige motiver: punkt 17.8.2.1, 17.8.2.2 og
17.8.6.

Paragrafen viderefører ordningen med stem-
mestyrer.

Bestemmelsen første ledd fastslår at hvert valg-
lokale skal ha et stemmestyre. Etter gjeldende rett
er det kun krav om stemmestyre dersom stem-
mingen foregår flere steder i kommunen, jf.
dagens valglov § 4-2.

Det er nytt at hver kommune skal ha et sen-
tralt stemmestyre, jf. andre ledd.

Stemmestyret, inkludert det sentrale stemme-
styret, er et kommunalt organ hjemlet i særlov, jf.
kommuneloven § 7-2 bokstav i. Det innebærer at
kommunelovens regler for slike organer kommer
til anvendelse.

Kommunestyrets adgang til å delegere opp-
nevningen av stemmestyrene til valgstyret videre-
føres i tredje ledd.

Kapittel 5. Krav til og behandling av listeforslag

Til § 5-1 Krav til listeforslag

Bestemmelsen viderefører dagens valglov § 6-1
andre og fjerde ledd, men er omarbeidet og
endret språklig. Regler om frister etter gjeldende
valglov § 6-1 første ledd er flyttet til § 5-7, og regler
om tillitsvalgt og tillitsutvalget er skilt ut som en
egen bestemmelse, jf. forslag til ny § 5-6.

Andre ledd gir regler for overskrift på liste-
forslaget og viderefører gjeldende rett. Det inne-

bærer også at dersom to registrerte politiske par-
tier stiller liste sammen, må overskriften på listen
inneholde det registrerte navnet til begge parti-
ene.

Tredje ledd viderefører gjeldende rett. Det føl-
ger av første punktum at i hvert valgdistrikt kan
en kandidat bare stå på ett listeforslag for hvert
valg, jf. første punktum. Når det gjelder oppføring
av stilling eller bosted, kan forslagsstillerne enten
føre opp kandidatenes stilling eller kandidatenes
bosted eller begge deler på listeforslaget, jf. andre
punktum. De ulike listene trenger ikke å føre opp
de samme opplysningene om kandidatene, men
det må føres opp de samme opplysningene ved
samtlige kandidater på det samme listeforslaget.
Det følger av tredje punktum at opplysninger om
kandidatenes stilling og bosted skal påføres liste-
forslaget dersom det er nødvendig for å unngå for-
veksling. Det er distriktsvalgstyret, fylkesvalgsty-
ret og valgstyret som ved de ulike valgene,
bestemmer om det er nødvendig å føre opp denne
informasjonen på listeforslaget.

Fjerde ledd viderefører gjeldende rett, jf. valg-
loven § 6-1 fjerde ledd.

Femte ledd viderefører gjeldende rett, jf. § 6-1
første ledd siste punktum, om at samme parti eller
gruppe bare kan stille én liste i hvert valgdistrikt.

Til § 5-2 Antall kandidater på listeforslaget

Alminnelige motiver: punkt 13.3.1.
Bestemmelsen tilsvarer § 6-2 i gjeldende valg-

lov, men endrer kravene til hvor mange kandidat-
navn det skal være på listeforslaget. Det er også
gjort språklige endringer.

Første ledd regulerer stortingsvalg og slår fast
at det som minimum skal være fem kandidatnavn
på listeforslag ved stortingsvalg. Når det gjelder
maksimumsgrensen, er gjeldende rett videreført.
Antall mandater som skal velges fra valgdistriktet,
inkluderer både direktemandater og utjevnings-
mandater.

Andre ledd regulerer fylkestingsvalg og endrer
gjeldende rett. Minimumskravet til antall kandi-
datnavn på listeforslag er differensiert etter antall
representanter som skal velges til fylkestinget.
Maksimumsgrensen for antall navn på listeforsla-
get er videreført.

Tredje ledd regulerer kommunestyrevalg og
endrer gjeldende rett. Minimumskravet til antall
kandidatnavn på listeforslag er differensiert etter
antall representanter som skal velges til kommu-
nestyret. Maksimumsgrensen for antall navn på
listeforslaget er videreført.
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Til § 5-3 Stemmetillegg

Alminnelige motiver: punkt 7.9.1, 7.9.2. og 7.9.3.
Første og tredje ledd er nye og innebærer at det

innføres en ny personvalgordning ved stortings-
valg og fylkestingsvalg. For disse valgene kan
stemmetillegg gis til alle, ingen eller det antallet
kandidater forslagsstillerne ønsker. Bestemmel-
sens andre, fjerde og femte ledd er en videreføring
av § 6-2 tredje ledd i gjeldende valglov. Det er kun
gjort språklige endringer.

Til § 5-4 Antall underskrifter på listeforslaget

Alminnelige motiver: punkt 13.3.5. og 13.3.6.
Bestemmelsen er delvis endret og viderefører

delvis § 6-3 i dagens valglov. Det er gjort
endringer i kravet til de registrerte politiske parti-
enes oppslutning for å levere listeforslag etter de
forenklede kravene i første ledd. Kravet om 500
stemmer i et valgdistrikt er fjernet, og det kreves
dermed at partiet ved forrige stortingsvalg fikk
minst 5 000 stemmer i hele landet. For øvrig er
første ledd en videreføring av gjeldende rett. Ved
tvil om hvem som er styremedlemmer i partiets
avdeling med ansvar for det valgdistriktet listen
gjelder, skal partiets utøvende organ forespørres,
jf. utkast til § 5-6 femte ledd. Som i dag vil partier
som er blitt registrert i Partiregisteret etter for-
rige stortingsvalg, også omfattes av første ledd.
Slike partier har nylig hentet inn underskrifter for
å kunne bli registrert som politisk parti og har
ikke mulighet til å vise til stemmetall ved forrige
valg.

Andre ledd regulerer krav til underskrifter for
øvrige forslagsstillere og er en endring av gjel-
dende rett. For alle valg er det innført et krav om
antall underskrifter som tilsvarer én prosent av
antall personer med stemmerett ved forrige valg i
valgdistriktet. Eksempelvis vil det ved stortings-
valg innebære at det for å stille liste i et valgdis-
trikt må samles inn det antall underskrifter som
tilsvarer én prosent av antall stemmeberettigede i
valgdistriktet ved forrige stortingsvalg. Ved fyl-
kestingsvalg må det samles inn det antall under-
skrifter som tilsvarer én prosent av antall stemme-
berettigede i fylket ved forrige fylkestingsvalg.
Tilsvarende skal det ved kommunestyrevalg sam-
les inn så mange underskrifter som tilsvarer én
prosent av antall stemmeberettigede i kommunen
ved forrige kommunestyrevalg. Dersom antall
valgdistrikter eller kommunene i valgdistriktet er
endret, må en legge til grunn det antall stemme-
berettigede det var ved siste tilsvarende valg i de
kommunene som nå tilhører valgdistriktet.

Maksimumsantallet underskrifter som uan-
sett er tilstrekkelig ved kommunestyrevalg, er
hevet fra 300 til 1 000. Det er ikke lenger noe mini-
mumskrav til antall underskrifter. For kommuner
der 1 prosent av de stemmeberettigede ved for-
rige valg er flere enn 1 000, vil det være maksi-
mumsantallet – 1 000 underskrifter – som gjelder.

Kravet om at underskriverne må ha stemme-
rett i valgdistriktet, er videreført i tredje ledd og
gjelder alle listeforslag.

Til § 5-5 Vedlegg til listeforslaget

Bestemmelsen viderefører § 6-4 i gjeldende valg-
lov, med mindre endringer. Bokstav c fastslår at
forsikringen som skal gis av kandidater som ikke
er innført i folkeregisteret som bosatt i valgdistrik-
tet, skal inneholde bekreftelse på at kandidaten vil
være folkeregistrert i vedkommende valgdistrikt
på valgdagen, ikke som etter gjeldende rett at ved-
kommende vil være valgbar.

Til § 5-6 Tillitsvalgte og tillitsutvalg

Bestemmelsen er delvis ny og samler regler knyt-
tet til tillitsvalgte og tillitsutvalget. Bestemmelsen
viderefører i all hovedsak gjeldende rett, men det
er gjort språklige endringer, og de ulike reglene
har ikke tidligere vært samlet i én paragraf.

Første ledd viderefører gjeldende rett om hvem
som er å anse som tillitsvalgte og tillitsutvalg.
Andre ledd er også en videreføring av gjeldende
rett, bortsett fra at det ikke lenger er adgang til å
fravike regelverket. Disse forholdene er i dag
regulert i valgforskriften § 14.

Tredje og fjerde ledd viderefører § 6-1 andre
ledd bokstav e andre punktum og § 6-5 i gjeldende
valglov. I tillegg er det presisert at tillitsutvalget
har klagerett etter forslag til § 14-2 tredje ledd ved
stortingsvalg, § 14-3 tredje ledd ved fylkestings-
valg og § 14-4 tredje ledd ved kommunestyrevalg
på vegne av listen.

Femte ledd viderefører gjeldende framgangs-
måte i tilfeller hvor det er uklart hvem som repre-
senterer et registrert politisk parti lokalt, som i
dag framgår av valgloven § 6-6 fjerde ledd.

Til § 5-7 Frist for å levere listeforslaget

Alminnelige motiver: punkt 6.3.3.
Første, andre og tredje ledd er i hovedsak en

videreføring av § 6-1 første ledd i gjeldende valg-
lov. Dette må sees i sammenheng med at det fore-
slås å åpne for elektroniske signaturer.
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Fjerde og femte ledd er nye bestemmelser og
innfører en adgang for kommunestyret til å
utsette fristen for å levere listeforslag dersom det
er levert inn færre enn to listeforslag. Av hensyn
til tidsbruk må listeforslag som er levert etter
fjerde ledd, inneholde bekreftelse fra kandidatene
på listen om at de samtykker til å stå på listen.
Dette er et unntak fra fritaksadgangen i § 3-4 og
fra valgstyrets plikt til å informere kandidater på
listeforslag om at de er satt opp på et listeforslag,
og til å informere om mulighet for fritak, jf. utkast
til § 5-10 fjerde ledd. Valgstyret må likevel prøve
kandidatenes valgbarhet.

Til § 5-8 Tilbakekalling av listeforslaget

Bestemmelsen er delvis en videreføring av § 6-5 i
gjeldende valglov. Fristen for å kalle tilbake liste-
forslaget er imidlertid endret. I tillegg konkretise-
res hvilket organ melding om tilbakekalling skal
gis til.

Til § 5-9 Hvem som har ansvaret for å godkjenne liste-
forslaget

Bestemmelsen viderefører § 6-6 andre ledd i gjel-
dende valglov, men er språklig omarbeidet.

Til § 5-10 Valgmyndighetenes behandling av liste-
forslagene

Bestemmelsen viderefører med enkelte språklige
endringer gjeldende rett som i dag følger av § 6-6.

I første ledd er «ettersyn» erstattet med «offent-
lig ettersyn». Dette er kun en språklig endring og
innebærer ingen materiell endring av gjeldende
rett.

Fjerde ledd omhandler valgmyndighetenes
ansvar for å informere kandidater på listeforslag
om at de har rett til å bli fritatt. For å bli fritatt må
kandidaten gi beskjed om dette innen den fristen
valgmyndighetene har satt. Begrepet listeforslag
brukes fram til listene blir godkjent, de godkjente
listene omtales som valglister.

Til § 5-11 Endring av listeforslaget etter innleverings-
fristen

Bestemmelsen viderefører gjeldende rett, jf. valg-
forskriften § 15, om hvilke endringer det er mulig
å gjøre på et listeforslag etter innleveringsfristen.

Til § 5-12 Kunngjøring av godkjente valglister

Bestemmelsen viderefører med enkelte språklige
endringer gjeldende rett, jf. dagens valglov § 6-7.
Det er ikke regulert hvordan plikten til å kunn-
gjøre overskriftene på de godkjente listeforsla-
gene skal gjøres. Det må imidlertid gjøres på en
allment tilgjengelig måte. Med allment tilgjengelig
menes at alle på en enkel måte skal kunne skaffe
seg tilgang til informasjonen, for eksempel ved at
overskriftene kunngjøres på kommunens nettside
eller i lokalavisen.

Til § 5-13 Trykking av stemmesedler

Bestemmelsen viderefører § 7-1 i gjeldende valg-
lov. Det er gjort mindre språklige endringer, og
bestemmelsen er flyttet til kapitlet om krav til og
behandling av listeforslag.

Til § 5-14 Forskrift

Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende
rett og viderefører forskriftshjemmelen knyttet til
listeforslag i dagens valglov § 6-9 og forskrifts-
hjemmelen knyttet til stemmesedler i dagens valg-
lov § 7-3. Nytt er at departementet gis forskrifts-
hjemmel til å fastsette krav til elektroniske under-
skrifter etter § 5-4.

Kapittel 6. Forhåndsstemming innenlands

Til § 6-1 Når velgerne kan forhåndsstemme

Alminnelige motiver: punkt 17.4.4, 17.6.3 og
17.6.4.

Første ledd viderefører gjeldende rett om den
ordinære forhåndsstemmeperioden som i dag er
regulert i valgloven § 8-1 første og andre ledd. Det
slås i tillegg fast at forhåndsstemmingen skal
avsluttes senest klokken 18 fredagen før valgda-
gen. Bestemmelsen om at velgerne er ansvarlige
for å stemme på et tidspunkt som gjør at forhånds-
stemmen kommer fram før klokken 17 dagen
etter valgdagen, videreføres ikke ved forhånds-
stemming innenlands. Egne ordninger for forsen-
delse av stemmesedlene skal sikre at stemmene
kommer fram i tide.

Andre ledd forkorter formelt stemmeperioden
på Svalbard og Jan Mayen med én uke sammen-
liknet med gjeldende valglov § 8-1 første og andre
ledd. Med hjemmel i gjeldende valglov § 8-1 andre
ledd andre punktum har sysselmannen tidligere
fastsatt at stemmingen skal avsluttes i tråd med
utvalgets forslag.
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Tredje ledd fastslår at når valglokalet skal
stenge, skal de velgerne som har møtt fram før
dette tidspunktet, få stemme. Bestemmelsen er ny
for forhåndsstemmingen og tilsvarer gjeldende
valglov § 9-7 for valgtinget, med noen språklige
endringer.

Fjerde ledd viderefører med noen språklige
endringer ordningen med såkalt tidligstemming
fra 1. juli. Ordningen framkommer i dag av gjel-
dende valglov § 8-1 fjerde ledd.

Til § 6-2 Antall stemmemottakere

Alminnelige motiver: 17.6.3.
Bestemmelsen viderefører gjeldende rett om

at det skal være to stemmemottakere til stede ved
mottak av forhåndsstemmer med unntak for Sval-
bard og Jan Mayen. Dette framgår i dag av valglo-
ven § 8-1 femte ledd. I tillegg utvides bestemmel-
sen til å gjelde også ved mottak av forhåndsstem-
mer før 10. august (tidligstemming).

Til § 6-3 Hvem som oppnevner stemmemottakere

Bestemmelsen viderefører gjeldende valglov § 8-2
første ledd med enkelte språklige endringer.

Til § 6-4 Hvor velgerne kan forhåndsstemme

Alminnelige motiver: 16.6.2.
Første ledd og andre ledd er en videreføring av

den gjeldende valgloven § 8-3 andre ledd med
hensyn til hvor det skal være mulig å forhånds-
stemme. Valgstyrets myndighet etter denne
bestemmelsen kan ikke delegeres. Bestemmelsen
må sees i sammenheng med utkast til § 9-5 som
stiller krav til hvilke lokaler som kan benyttes, jf.
gjeldende valglov § 8-3 første ledd. Nytt er at det
lovfestes en plikt til å ta imot forhåndsstemmer i
fengsler. Tredje ledd viderefører den gjeldende
valgloven § 8-3 sjette ledd. I fjerde og femte ledd
videreføres gjeldende valglov § 8-3 tredje og femte
ledd.

Til § 6-5 Hvordan velgerne kan forhåndsstemme i egen 
kommune

Første til tredje ledd viderefører den gjeldende
valgloven § 8-4 første til tredje ledd med språklige
endringer. Nytt er at det skal settes kryss i mann-
tallet for hvert valg velgeren har stemt ved, jf.
andre ledd.

Tredje ledd er mer generelt utformet enn
dagens lov. Det innebærer at bestemmelsen også vil
omfatte tilfeller hvor stemmemottaker ikke kan

sette kryss i manntallet av andre årsaker enn strøm-
brudd og kommunikasjonsbrudd. For eksempel
innebærer forslag til § 2-5 fjerde ledd at det å
stemme nå regnes som en søknad om å bli ført inn i
manntallet for personer med stemmerett som ikke
har vært folkeregistrert i Norge de siste ti årene.
Det vil ikke være mulig å sette kryss ved navnet til
en av disse velgerne, da de ikke står oppført i mann-
tallet før de stemmer. Se for øvrig merknadene til
§ 8-4 femte ledd. Nytt etter tredje ledd er også at ved
fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal stemme-
sedlene til de to valgene legges i hver sin konvolutt.
Etter gjeldende rett skal stemmeseddelkonvolutten
legges ned i en omslagskonvolutt sammen med et
valgkort. Dette er nå endret til informasjon om velge-
rens identitet. Endringen gjøres for å vise at det ikke
er nødvendig å legge et fysisk valgkort ned i
omslagskonvolutten.

Fjerde ledd viderefører gjeldende valglov § 8-4
fjerde ledd. Bestemmelsen innebærer et unntak
fra hovedregelen i andre ledd om å legge stemme-
seddelen rett i en urne. Med «særlige tilfeller» sik-
tes det for eksempel til tilfeller hvor det ikke er
mulig å ha et stabilt elektronisk manntall tilgjen-
gelig. Det kan også være i fengsler hvor de fleste
er manntallsført i andre kommuner og det uansett
må benyttes stemmeseddelkonvolutt i stort
omfang. Vedtak om at det skal benyttes stemme-
seddelkonvolutt, kan ikke fattes for samtlige stem-
memottak i en kommune uten at vilkåret om sær-
lige tilfeller er oppfylt for de aktuelle stedene.
Valgstyret må foreta en konkret vurdering for
hvert enkelt valglokale om vilkåret er oppfylt.
Valgstyrets myndighet kan ikke delegeres.

Til § 6-6 Hvordan velgerne kan forhåndsstemme 
utenfor egen kommune

Denne paragrafen viderefører den gjeldende valg-
loven § 8-4 første ledd og femte ledd med språk-
lige endringer.

Det følger av andre ledd at bestemmelsen gjel-
der for velgere som er innført i manntallet i en
annen kommune. Dette omfatter både de som
allerede er innført i manntallet i en annen kom-
mune på det tidspunktet velgeren stemmer, og
velgere som vil bli innført i manntallet på et
senere tidspunkt, jf. utkastet § 2-5 fjerde ledd. Nytt
er at ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg
skal stemmesedlene for de to valgene legges i
hver sin stemmeseddelkonvolutt.

I tredje ledd presiseres at det er valgstyret som
har ansvaret for å videresende forhåndsstem-
men(e) til den kommunen hvor velgeren er inn-
ført i manntallet.
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Til § 6-7 Hvordan velgerne kan forhåndsstemme på 
Svalbard og Jan Mayen

Paragrafen viderefører den gjeldende valgloven
§ 8-4 første og valgforskriften § 27 sjette ledd, om
hvordan velgerne kan forhåndsstemme på Sval-
bard og Jan Mayen. Nytt er at ved fylkestingsvalg
og kommunestyrevalg skal stemmesedlene til de
to valgene legges i hver sin stemmeseddelkonvo-
lutt, jf. andre ledd. Det er for øvrig gjort enkelte
språklige endringer.

Til § 6-8 Hvordan velgerne kan forhåndsstemme før 
den ordinære forhåndsstemmingen (tidligstemming).

Alminnelige motiver: 17.6.3.
Paragrafen viderefører den gjeldende valglo-

ven § 8-4 første og valgforskriften § 24 a fjerde
ledd.

Nytt er at ved fylkestingsvalg og kommunesty-
revalg skal stemmesedlene til de to valgene leg-
ges i hver sin stemmeseddelkonvolutt, jf. andre
ledd. Etter valgforskriften § 24 a fjerde ledd skal
valgkort legges sammen med stemmeseddelkon-
volutten i en omslagskonvolutt. Dette er endret
slik at det er informasjon om velgerens identitet
som skal legges sammen med stemmeseddelkon-
volutten i en omslagskonvolutt. Det innebærer at
informasjon om hvem velgeren er, kan fram-
komme på annen måte enn ved bruk av valgkort.
For øvrig er det kun gjort språklige endringer.

I tredje ledd fastslås det at det er valgstyret
som har ansvaret for at tidligstemmene blir sendt
til riktig kommune.

Kapittel 7. Forhåndsstemming i utlandet

Til § 7-1 Når velgerne kan forhåndsstemme

Alminnelige motiver: punkt 17.4.4, 17.6.4 og
17.6.6.

Første ledd viderefører perioden for forhånds-
stemming i utlandet som i dag framgår av valglo-
ven § 8-1 første ledd og § 8-1 andre ledd første
punktum. Andre ledd viderefører gjeldende rett
om velgerens ansvar for å stemme tidsnok til at
stemmen kommer inn til valgstyret innen klokken
17 dagen etter valgdagen, som i dag framgår av
valgloven § 8-1 tredje ledd. Det er kun gjort språk-
lige endringer.

Til § 7-2 Hvem som kan motta forhåndsstemmer

Første ledd viderefører den gjeldende valgloven
§ 8-2 andre ledd bokstav a. Andre ledd viderefører

den gjeldende valgloven § 8-2 andre ledd bokstav
b. Det er kun gjort språklige endringer i bestem-
melsen.

Til § 7-3 Hvor velgerne kan forhåndsstemme

Første ledd viderefører med språklige endringer
den gjeldende valgloven § 8-3 fjerde ledd, jf. § 8-2
andre ledd bokstav a. Andre ledd viderefører gjel-
dende valglov § 8-3 femte ledd. Selv om departe-
mentet beholder retten til å oppnevne stemme-
mottakere andre steder i utlandet, skal dette gjø-
res etter objektive og ikke-diskriminerende krite-
rier. Eventuell forskjellsbehandling må altså være
saklig og basert på kriterier slik som antallet nor-
ske statsborgere eller avstand til norske utenriks-
stasjoner.

Til § 7-4 Hvordan velgerne kan forhåndsstemme

Denne paragrafen viderefører gjeldende valglov
§ 8-4 første ledd og valgforskriften § 27 sjette ledd.
Nytt er at ved fylkestingsvalg og kommunestyre-
valg skal stemmesedlene for de to valgene legges
i hver sin stemmeseddelkonvolutt, jf. andre ledd.

Til § 7-5 Brevstemming

Alminnelige motiver: punkt 17.6.6.
Dette er en videreføring av gjeldende valglov

§ 8-2 fjerde ledd og valgforskriften § 28 med noen
omskrivninger.

Kapittel 8. Stemming på valgtinget

Til § 8-1 Når velgerne kan stemme

Alminnelige motiver: punkt 6.3.4.
Paragrafen viderefører gjeldende rett, jf.

dagens valglov §§ 9-1, 9-2 og 9-3. Det er gjort
språklige og strukturelle endringer sammenliknet
med dagens valglov.

I tredje ledd framgår det at Kongen i statsråd
fastsetter valgdagen. Dette er i tråd med dagens
praksis og innebærer at Kongen ikke lenger kan
delegere til departementet å fastsette valgdagen.

Bestemmelsens fjerde ledd presiserer at sønda-
gen før valgdagen og valgdagen utgjør valgtinget.

Til § 8-2 Hvor velgerne kan stemme

Alminnelige motiver: punkt 17.6.1 og 17.6.5.6.
Bestemmelsen viderefører delvis gjeldende

rett som i dag framgår av valgloven § 9-3. Det er
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også gjort språklige og strukturelle endringer
sammenliknet med dagens valglov.

At kommunestyret, eller valgstyret etter dele-
gering, skal legge særlig vekt på reiseavstander
og transporttilbud ved avgjørelsen om inndeling i
stemmekretser, lovfestes i første ledd. Det inne-
bærer at økonomiske hensyn ikke nødvendigvis
vil være avgjørende dersom inndelingen fører til
at det blir vesentlig vanskeligere for et større
antall velgere å stemme.

Etter andre ledd første punktum bestemmer
valgstyret i utgangspunktet selv hva som skal
benyttes som valglokale, se likevel utkastet til § 9-
5 første ledd. Kravet om at valglokalet må være
geografisk plassert i stemmekretsen, videreføres
ikke, jf. andre punktum. Det innebærer at valgsty-
ret kan beslutte at valglokalet ikke skal ligge i
stemmekretsen. For eksempel kan samme skole
benyttes som valglokale for flere kretser, se like-
vel første ledd andre punktum.

I tillegg lovfestes at valgstyret kan opprette
ekstra valglokaler for en stemmekrets der det er
nødvendig, jf. tredje punktum. Det klare utgangs-
punktet er at det skal være ett valglokale for hver
stemmekrets. Bestemmelsen kan bare benyttes
dersom det inntrer uventede forhold som gjør det
nødvendig å opprette et ekstra valglokale i stem-
mekretsen for å sikre velgerne mulighet til å
stemme. Dette kan for eksempel være å opprette
et ekstra valglokale på en øy dersom broen inn til
fastlandet, hvor valglokalet i stemmekretsen lig-
ger, må stenges.

Til § 8-3 Bruk av elektronisk manntall

Paragrafen viderefører gjeldende valglov § 9-5 a
første ledd. Bestemmelsen innebærer at kommu-
nene står fritt til å velge mellom papirmanntall
eller elektronisk manntall. Hvis elektronisk mann-
tall brukes, må det brukes i alle stemmekretsene i
kommunen.

Til § 8-4 Hvordan velgerne kan stemme i valglokaler 
med elektronisk manntall

Paragrafen viderefører i hovedsak gjeldende rett,
jf. dagens valglov § 9-5 a. Det er gjort språklige og
strukturelle endringer i bestemmelsen. Bestem-
melsens tredje ledd andre punktum om at det skal
settes kryss for hvert valg velgeren stemmer ved,
er ny.

Femte og sjette ledd regulerer tilfeller hvor
stemmeseddelen ikke skal legges direkte i urnen,
men i en stemmeseddelkonvolutt.

Femte ledd gjelder for de tilfeller hvor stem-
memottakeren av ulike årsaker ikke kan sette
kryss ved velgerens navn i manntallet, se likevel
egen bestemmelse i sjette ledd om de tilfeller hvor
det ikke kan settes kryss i manntallet på grunn av
manglende kontakt med manntallet. Det er mange
årsaker til at stemmemottakeren ikke kan sette
kryss ved velgerens navn i manntallet, men hvor
velgeren likevel bør få stemme. Det vil som oftest
være fordi velgeren ikke står i manntallet. Dette
kan skyldes at velgeren har hemmelig adresse, at
velgeren ikke har vært folkeregistrert som bosatt
i landet de siste ti årene før valgdagen, eller at vel-
geren mener at manntallet er feil, og at han eller
hun skulle vært innført i manntallet. Det kan også
være at det allerede er krysset av ved velgerens
navn i manntallet. I alle disse tilfellene skal velge-
ren få stemme, men stemmeseddelen skal legges i
en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvo-
lutten skal legges i en omslagskonvolutt.

Sjette ledd omfatter de tilfeller hvor stemme-
mottakeren ikke kan sette kryss ved velgerens
navn fordi forbindelsen til det elektroniske mann-
tallet er brutt. I disse tilfellene skal stemmeseddel-
konvolutten legges i en beredskapskonvolutt.

Til § 8-5 Hvordan velgerne kan stemme i valglokaler 
med papirmanntall

Paragrafen viderefører i hovedsak gjeldende valg-
lov § 9-5 og valgforskriften § 31. Bestemmelsens
tredje ledd andre punktum om at det skal settes
kryss for hvert valg velgeren har stemt ved, er ny.

Kapittel 9. Fellesbestemmelser for stemming

Til § 9-1 Kunngjøring av når og hvor velgerne kan 
stemme

Alminnelige motiver: punkt 17.6.1.
Paragrafens første ledd viderefører gjeldende

rett om valgstyrets ansvar for å kunngjøre tid og
sted for å stemme, jf. dagens valglov § 9-3 tredje
ledd og valgforskriften § 24.

Bestemmelsens andre ledd lovfester en ny
plikt for sysselmannen til å kunngjøre når og hvor
velgerne kan stemme på Svalbard. På Svalbard er
det bare mulig å forhåndsstemme. Andre ledd
gjelder derfor, til forskjell fra første ledd, kun for
forhåndsstemmingen.

Forskriftshjemmelen i tredje ledd er ny. Depar-
tementet gis hjemmel til å gi regler i forskrift om
kunngjøring av når og hvor velgerne kan stemme,
og om endring av tid og sted for hvor og når vel-
gerne kan stemme.
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Til § 9-2 Hvem som ikke kan være stemmemottaker 
eller valgfunksjonær

Alminnelige motiver: punkt 17.6.2.
Paragrafen viderefører gjeldende begrens-

ning i hvem som kan være stemmemottaker og
valgfunksjonærer. Innstramningen i hvem som
kan delta i opptellingen, er ny.

Til § 9-3 Legitimasjon

Alminnelige motiver: punkt 15.6.
Paragrafen innebærer en prinsipiell, men ikke

reell, endring av gjeldende rett. Hovedregelen i
første ledd er at alle velgere skal vise legitimasjon.
Bestemmelsens andre ledd viderefører gjeldende
rett om at en velger som er kjent for stemmemot-
taker, likevel får stemme uten å vise legitimasjon,
jf. dagens valglov § 8-4 sjette ledd og § 9-5 andre
ledd.

I tredje ledd videreføres gjeldende rett om at
ansatte på institusjon som legitimerer seg, kan
bekrefte identiteten til velgere på helse- og
omsorgsinstitusjoner, jf. dagens valglov § 8-4
sjette ledd. Det er bare personer som bor eller er
pasienter på helse- og omsorgsinstitusjoner og
innsatte i fengsler, og ikke andre som oppholder
seg disse stedene på tidspunktet for valggjennom-
føringen, som kan få identiteten sin bekreftet på
denne måten.

Til § 9-4 Endringer på stemmeseddelen

Alminnelige motiver: punkt 7.9.
Adgangen til å endre på stemmeseddelen føl-

ger etter gjeldende rett av valgloven § 7-2. Para-
grafens første ledd viderefører adgangen til å gi
personstemme ved fylkestingsvalg og kommune-
styrevalg. Adgangen til å gjøre endringer på stem-
meseddelen ved stortingsvalg endres. Etter gjel-
dende rett kan velgeren ved stortingsvalg endre
rekkefølgen på kandidatene og stryke kandidat-
navn. Disse reglene videreføres ikke, men erstat-
tes av adgangen til å gi personstemme.

I andre ledd videreføres adgangen til å gi per-
sonstemme til kandidater på andre valglister
(såkalte slengerstemmer) ved kommunestyre-
valg.

I tredje ledd videreføres gjeldende rett om at
andre endringer på stemmeseddelen ikke teller
med i valgoppgjøret.

Til § 9-5 Tilgang til valglokalene

Alminnelige motiver: punkt 16.4.2.

Paragrafens første ledd viderefører kravet om
at valglokalene skal være egnede og tilgjengelige,
som i dag framgår av valgloven §§ 8-3 første ledd
og 9-3 andre ledd.

Andre ledd om at valgstyret er pålagt å kunn-
gjøre hvilke valglokaler som eventuelt ikke oppfyl-
ler kravene til egnethet og tilgjengelighet, er nytt.
Kravet innebærer også at kommunen må opplyse
hvilke konkrete mangler det er ved tilgjengelig-
heten til lokalet.

Til § 9-6 Tilrettelegging i valglokalene

Alminnelige motiver: punkt 16.5.3.1 og 16.5.3.2.
Bestemmelsen fastsetter krav til tilretteleg-

ging inne i valglokalene. Den viderefører til dels
kravene i valgforskriften §§ 26 og 30, men stiller
strengere krav til tilrettelegging enn det som føl-
ger av gjeldende rett. Kommunene plikter å tilret-
telegge slik at alle kan stemme. Det skal ikke bare
legges vekt på det, slik det er i dag.

For enkelte velgere med funksjonsnedsettel-
ser vil det likevel i praksis ikke være mulig å tilret-
telegge slik at de kan stemme alene. De må da få
hjelp til å stemme, jf. utkastet § 9-7 om rett til
assistanse.

Til § 9-7 Rett til assistanse

Alminnelige motiver: punkt 16.5.3.3.
Bestemmelsens første ledd første punktum vide-

refører ikke retten til assistanse slik den framgår
av dagens valglov §§ 8-4 åttende ledd og 9-4 femte
ledd. Etter gjeldende rett har personer som har
behov for det, rett til assistanse når de stemmer.
Det innføres krav om fysisk eller psykisk nedsatt
funksjonsevne for å ha rett til assistanse. Personer
som ikke omfattes av retten til assistanse etter
bestemmelsen her, vil imidlertid ha krav på veiled-
ning fra en valgmedarbeider om hvordan en stem-
mer. Slik veiledning vil ikke omfatte bistand til
selve valghandlingen inne i valgavlukket. Valg-
medarbeideren kan imidlertid gi veiledning inne i
valgavlukke om hvordan en går fram for å
stemme, for deretter å forlate avlukket slik at den
som skal stemme, kan foreta sine valg i enerom.

Bestemmelsens første ledd andre punktum fast-
slår at den som har rett til assistanse, selv kan
velge om vedkommende vil ha hjelp av en stem-
memottaker eller en annen selvvalgt person.
Dette er en endring av gjeldende rett. Stemme-
mottaker må etter dagens valglov være med inn i
valgavlukket sammen med velger og selvvalgt
hjelper for å sikre at velger ikke blir utsatt for util-
børlig påvirkning.



NOU 2020: 6 343
Frie og hemmelige valg Kapittel 24

Andre ledd slår fast at stemmestyret avgjør
hvorvidt en person har krav på assistanse i tilfeller
hvor et stemmestyremedlem eller en valgfunksjo-
nær på valgtinget mener at vedkommende ikke
oppfyller kravene til å motta hjelp etter bestem-
melsen. Ved avgjørelsen om hvorvidt den stem-
meberettigede har krav på assistanse, skal en
eventuell tvil komme vedkommende til gode. Ved
forhåndsstemmingen er det tilstrekkelig at en av
stemmemottakerne mener at en stemmeberetti-
get har krav på assistanse.

Til § 9-8 Plassering av stemmesedlene

Bestemmelsen er ny, men er kun en kodifisering
av gjeldende praksis.

Til § 9-9 Stemming utenfor valglokalet

Paragrafen viderefører gjeldende rett om rett til å
stemme utenfor valglokalet. Denne framgår av
gjeldende valglov § 9-6. Retten utvides til å gjelde
også når velgeren forhåndsstemmer.

Til § 9-10 Ordensregler

Alminnelige motiver: 14.3.
Paragrafens første ledd viderefører gjeldende

rett om at påvirkning av velgere ikke er tillatt i
lokalet hvor stemmer avgis, som i dag framgår av
valgloven §§ 8-5 første ledd og 9-4 første ledd. At
begrepet «valgagitasjon» er erstattet med «velger-
påvirkning», innebærer ingen materiell endring.

I andre ledd videreføres forbudet mot å utføre
handlinger som kan forstyrre valghandlingen på
valgtinget. Forbudet innskrenkes imidlertid til
kun å gjelde i selve valglokalet. I tillegg utvides
forbudet til å gjelde i valglokaler som benyttes til
forhåndsstemming.

Tredje ledd viderefører forbudet mot at uved-
kommende fører kontroll over hvem som stem-
mer på valgtinget, som i dag framgår av valgloven
§ 9-4 første ledd andre punktum. I tillegg utvides
forbudet til å gjelde i forhåndsstemmelokaler. For-
budet mot å foreta velgerundersøkelser eller lik-
nende utspørring av velgere på valgtinget videre-
føres ikke. Slike undersøkelser må imidlertid ikke
forstyrre gjennomføringen av valget.

Fjerde ledd viderefører gjeldende rett.
I femte ledd videreføres gjeldende rett om at

stemmestyrets leder eller nestleder kan bortvise
personer fra valgtinget som opptrer i strid med
reglene i denne paragrafen. Bestemmelsen utvi-
des i forhold til gjeldende rett slik at også stemme-

mottakere i forhåndsstemmelokalene gis adgang
til å bortvise personer.

Til § 9-11 Valgurner

Paragrafen viderefører gjeldende rett i dagens
valglov §§ 8-4 niende ledd og 9-4 sjette ledd.

Til § 9-12 Oppbevaring og transport av valgmateriell

Paragrafen viderefører gjeldende rett som i dag
følger av valgloven § 9-8.

Til § 9-13 Forskrift

Første ledd om at departementet kan gi forskrift
om kunngjøring om hvilke valglokaler som ikke
oppfyller kravene i utkastet § 9-5 første ledd, er
nytt.

Andre ledd viderefører i stor grad gjeldende
rett som i dag går fram av valgloven §§ 8-6 og 9-10.
Med hjemmel i denne bestemmelsen kan det
blant annet fastsettes bestemmelser om oversen-
ding av stemmegivninger og stemmesedler fra
stemmestyrene i valglokalene til det sentrale
stemmestyret i kommunen.

Kapittel 10. Godkjenning av stemmegivninger og 
stemmesedler, opptelling, protokollering m.m.

Til § 10-1 Godkjenning av stemmegivninger hvis stem-
meseddelen er lagt direkte i en urne

Alminnelige motiver: punkt 17.8.7.
Reglene om godkjenning av stemmegivninger

i §§ 10-1 og 10-2 viderefører i stor grad gjeldende
rett, jf. gjeldende valglov §§ 10-1, 10-1 a og 10-2,
med enkelte materielle endringer. I tillegg er det
gjort språklige og strukturelle endringer i bestem-
melsene.

§ 10-1 må sees i sammenheng med de bestem-
melsene som regulerer hvordan velgerne kan
stemme, jf. §§ 6-5, 8-4 og 8-5. Det følger av disse
bestemmelsene at stemmemottakeren skal sette
kryss ved velgerens navn dersom velgeren er
manntallsført i kommunen og det ikke allerede er
krysset av ved velgerens navn i manntallet. Vilkå-
ret i gjeldende valglov § 10-1 første ledd bokstav b
og § 10 2 første ledd bokstav b om at velgeren har
fått anledning til å stemme, er ikke videreført.
Dette vilkåret ivaretas ved at stemmemottakeren
stempler stemmeseddelen før velgeren legger
stemmeseddelen i urnen.



344 NOU 2020: 6
Kapittel 24 Frie og hemmelige valg

Til § 10-2 Godkjenning av stemmegivninger hvis stem-
meseddelen er lagt i en stemmeseddelkonvolutt

Alminnelige motiver: punkt 17.7.2, 17.7.3, 17.8.6.
Denne bestemmelsen gjelder for stemmegiv-

ninger hvor stemmeseddelen er lagt i en stemme-
seddelkonvolutt. Vilkårene for å godkjenne stem-
megivninger hvor stemmeseddelen er lagt i en
stemmeseddelkonvolutt, er etter utkastet de
samme for forhåndsstemmegivninger og valg-
tingsstemmegivninger. Dette innebærer en mate-
riell endring fra gjeldende valglov § 10-1 og § 10-2,
hvor vilkårene for å godkjenne valgtingsstemme-
givninger hvor stemmeseddelen er lagt i en stem-
meseddelkonvolutt, er de samme som for stem-
megivninger hvor stemmeseddelen er lagt direkte
i urnen.

Vilkåret i gjeldende valglov § 10-1 første ledd
bokstav c er ikke videreført.

Det følger av siste ledd at forhåndsstemmegiv-
ninger skal godkjennes før valgtinget så langt det
er mulig. Dette er en endring sammenliknet med
gjeldende rett, som sier at de skal godkjennes før
valgdagen.

Til § 10-3 Godkjenning av stemmesedler

Bestemmelsen viderefører gjeldende valglov § 10-
3.

Det er presisert i tredje ledd at hvis en trykt
stemmeseddel avviker fra den godkjente valglis-
ten, skal den regnes som likelydende med listen.
Bestemmelsen gjelder dermed ikke for hånd-
skrevne stemmesedler. Dette var kun omtalt i de
alminnelige motivene til gjeldende valglov, jf.
Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 208.

Til § 10-4 Prinsipper for opptelling av stemmesedler

Alminnelige motiver: punkt 17.8.1, 17.8.3 og
17.8.5.

Bestemmelsen er delvis ny og delvis en videre-
føring av gjeldende valglov § 10-4.

Første ledd første punktum fastsetter at det er
distriktsvalgstyret, fylkesvalgstyret og valgstyret
som bestemmer hvem som skal foreta de ulike
opptellingene, for eksempel stemmestyrene selv
eller noen ansatte valgfunksjonærer, og hvordan
stemmesedlene skal telles opp (manuell eller mas-
kinell opptelling). Andre punktum fastslår at stem-
mesedlene skal telles opp to ganger, og ikke tre
ganger som etter gjeldende rett. Det følger videre
av bestemmelsen at opptellingen må foregå på to
måter som faktisk er uavhengig av hverandre. De
samme personene eller det samme utstyret kan

ikke benyttes i begge opptellingene, jf. tredje
punktum. Dersom både valgstyret og distrikts-
valgstyret/fylkesvalgstyret ønsker å bruke de
samme personene eller det samme utstyret, følger
det av bestemmelsen at valgstyret må benytte
andre personer eller annet utstyr til å telle opp
stemmesedlene.

Andre ledd første punktum innebærer at stem-
mesedler som hovedregel skal telles opp per valg-
lokale. Dette kravet er nytt. Kravet gjelder ikke for
forhåndsstemmer som er mottatt i andre kommu-
ner, det vil si at forhåndsstemmer som er avgitt
andre steder enn i den kommunen der velgeren er
manntallsført, skal telles opp samlet i den kommu-
nen velgerne er manntallsført. Det følger av andre
og tredje punktum i hvilke tilfeller stemmesedlene
for øvrig ikke kan telles opp for hvert enkelt valg-
lokale.

Tredje ledd er en videreføring av gjeldende
valglov § 10-4 fjerde ledd.

Det følger av fjerde ledd at alle har rett til å
være til stede under opptellingen av stemmesed-
lene. Det samme følger av gjeldende rett i de tilfel-
lene hvor opptellingen foretas av stemmestyret,
valgstyret eller fylkesvalgstyret, i og med at opp-
tellingen da foregår i et møte som vil være åpent
for allmennheten etter kommuneloven § 11-5.
Bestemmelsen innebærer at opptellingen er
offentlig, og sikrer allmennhetens rett til å over-
være opptellingen uavhengig av hvordan den fore-
går. Lokalene der stemmene telles, vil nødvendig-
vis sette fysiske begrensninger på hvor mange
som kan være til stede under opptellingen. Valg-
myndigheten kan derfor sette begrensninger på
antall tilskuere av hensyn til opptellingens fram-
drift og sikkerhet. Bestemmelsen forutsetter at
slike begrensninger er saklige, og at tilgangen til
opptellingen håndheves nøytralt og upartisk.

Bestemmelsen i femte ledd er ny. Den inne-
bærer for eksempel at når stemmesedlene er telt
opp per valglokale ved forhåndsstemmingen eller
per stemmekrets på valgtinget, skal resultatet av
opptellingen kunngjøres per valglokale eller stem-
mekrets.

Til § 10-5 Ansvar for opptelling av forhåndsstemme-
sedler

Alminnelige motiver: punkt 17.8.2.1.
Bestemmelsen er dels ny, dels en videreføring

av gjeldende valglov § 10-4 første ledd og § 10-9
første ledd.

Bestemmelsen i første ledd er ny. Bestemmel-
sen fastsetter at det er det sentrale stemmestyret
som har ansvaret for den første opptellingen av
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forhåndsstemmesedlene. Det sentrale stemmesty-
ret trenger ikke å telle opp stemmesedlene selv, jf.
utkastet til § 10-4 første ledd.

Andre, tredje og fjerde ledd fastsetter hvem som
har ansvaret for den siste opptellingen av for-
håndsstemmesedler ved henholdsvis stortings-
valg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg.

Til § 10-6 Ansvar for opptelling av valgtingsstemme-
sedler

Alminnelige motiver: punkt 17.8.2.2.
Bestemmelsen er dels ny, dels en videreføring

av gjeldende valglov § 10-4 første ledd og § 10-9
første ledd.

Bestemmelsen i første ledd er ny. Det følger av
første punktum at hovedregelen er at det er stem-
mestyret i hvert valglokale som har ansvaret for
den første opptellingen av valgtingsstemmesed-
lene. Valgstyret kan likevel bestemme at stemme-
sedlene ikke skal telles opp i det enkelte valgloka-
let, jf. andre punktum. I så fall er det etter tredje
punktum det sentrale stemmestyret som skal ha
ansvaret for den første opptellingen.

Andre ledd regulerer opptellingen av stemme-
sedler som blir godkjent etter § 10-8 andre ledd.

Det følger av tredje, fjerde og femte ledd at det
er distriktsvalgstyret, fylkesvalgstyret og valgsty-
ret som har ansvaret for den siste opptellingen
ved henholdsvis stortingsvalg, fylkestingsvalg og
kommunestyrevalg.

Til § 10-7 Første opptelling

Alminnelige motiver: punkt 17.8.4.
Bestemmelsen er dels ny, dels en videreføring

av gjeldende valglov § 10-5.
Første ledd første punktum er med visse språk-

lige endringer en videreføring av gjeldende valg-
lov § 10-5 første ledd første del av første punktum.
Bestemmelsen fastsetter når opptelling av stem-
mesedler fra forhåndsstemmingen senest skal
starte, jf. likevel unntak i andre ledd.

Andre punktum fastsetter at opptellingen av
forhåndsstemmesedler tidligst kan starte dagen
før valgdagen, det vil si at opptellingen ikke kan
starte tidligere enn søndagen før valgdagen. Dette
er en endring sammenliknet med gjeldende valg-
lov, som er tolket slik at den foreløpige opptellin-
gen ikke kan starte før på valgdagen.

Andre ledd inneholder bestemmelser som skal
sikre at prinsippet om hemmelig valg ikke blir
brutt ved opptelling av forhåndsstemmer. Bestem-
melsene er nødvendige fordi forhåndsstemmer
avgitt utenfor kommunen kan komme inn til kom-

munen etter at opptellingen har startet. Bestem-
melsene tydeliggjør hvordan prinsippet om hem-
melig valg i gjeldende valglov § 10-5 første ledd
andre del av første punktum og valgforskriften
§ 37 sikres.

Tredje ledd er en videreføring av gjeldende
valglov § 10-5 andre ledd.

Til § 10-8 Godkjenning av stemmegivninger der stem-
meseddelen er lagt i stemmeseddelkonvolutt, og 
godkjenning av tvilsomme stemmesedler

Alminnelige motiver: punkt 17.8.6.
Dersom velgeren forhåndsstemmer i en annen

kommune enn den velgeren er bosatt i, skal stem-
meseddelen legges i en stemmeseddelkonvolutt,
som så legges i en omslagskonvolutt. Det samme
skjer i enkelte andre tilfeller, for eksempel dersom
velgeren har hemmelig adresse eller stemmer
fremmed i en stemmekrets med papirmanntall.
Det følger av første ledd at det er det sentrale stem-
mestyret som avgjør om slike stemmegivninger
skal godkjennes. Det sentrale stemmestyret skal
etter bestemmelsen i andre ledd avgjøre om stem-
mesedler fra godkjente stemmegivninger hvor det
er benyttet stemmeseddelkonvolutt, skal godkjen-
nes, og om tvilsomme stemmesedler som er lagt
til side, skal godkjennes.

Til § 10-9 Oversending av materiell til valgstyret

Gjeldende rett regulerer ikke oversending av valg-
materiell til valgstyret ved kommunestyrevalg.
Etter utvalgets forslag, jf. § 10-5 første ledd og
§ 10-6 første ledd, er det de lokale stemmestyrene
og det sentrale stemmestyret som har ansvaret for
den første opptellingen av stemmesedlene. Valg-
styret har ansvaret for den siste opptellingen ved
kommunestyrevalg. Utvalget foreslår derfor å
regulere oversendingen av valgmateriell fra stem-
mestyrene i valglokalene og det sentrale stemme-
styret til valgstyret ved kommunestyrevalg på til-
svarende måte som oversending av valgmateriell
til distriktsvalgstyret og fylkesvalgstyret ved stor-
tingsvalget og fylkestingsvalg. Det vises til
merknadene til utkastets § 10-11.

Det følger av andre ledd første punktum at
stemmesedlene skal være sortert i rettede og
urettede stemmesedler, noe som er begrunnet i
kontroll med personstemmene.

Til § 10-10 Kontroll og siste opptelling ved kommune-
styrevalg

Alminnelige motiver: punkt 17.8.2.
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Paragrafen viderefører med ett materielt unn-
tak bestemmelsene i gjeldende valglov § 10-6.

Det er i fjerde ledd presisert at hvis valgstyret
finner feil ved avgjørelser om å godkjenne eller
forkaste stemmegivninger eller stemmesedler,
skal valgstyret rette feilene. Dette er nytt sam-
menliknet med gjeldende rett.

Til § 10-11 Oversending av materiell til distriktsvalg-
styret og fylkesvalgstyret

Alminnelige motiver: punkt 17.8.9.
Bestemmelsen er delvis ny samtidig som den

stort sett viderefører bestemmelsene i gjeldende
valglov § 10-8.

Valgstyret skal ved stortingsvalg sende materi-
ellet nevnt i første ledd til distriktsvalgstyret. Det
samme materiellet skal ved fylkestingsvalg sen-
des til fylkesvalgstyret. Bestemmelsen i gjeldende
valglov § 10-8 første ledd bokstav c om at alle valg-
kortene fra forhåndsstemmingen skal oversen-
des, er ikke videreført.

Stemmestyrets protokoll i første ledd bokstav d
omfatter både protokollen til stemmestyret i de
enkelte valglokalene i kommunen og det sentrale
stemmestyret i kommunen. Av pedagogiske hen-
syn er dette likevel presisert i lovteksten.

Nytt sammenliknet med gjeldende rett er at
stemmesedler som har vært lagt til side som tvil-
somme, skal være sortert for seg, jf. andre ledd
andre punktum. Dette skal gjøres for å legge til
rette for en reell kontroll av om det sentrale stem-
mestyret har foretatt en korrekt vurdering av de
tvilsomme stemmesedlene, jf. § 10-12 fjerde ledd.

Tredje ledd er hovedsakelig en videreføring av
gjeldende rett. Bestemmelsen er imidlertid endret
språklig for å framheve lovens krav om at valgma-
teriell må oversendes på en sikker måte. Valgsty-
ret kan ikke sende valgmateriellet på den hurtig-
ste måten dersom denne ikke er sikker.

Til § 10-12 Kontroll og siste opptelling ved stortings-
valg og fylkestingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 17.8.2.
Paragrafen viderefører bestemmelsene i gjel-

dende valglov § 10-9 første ledd om fylkesvalgsty-
rets kontroll ved stortingsvalg og fylkestingsvalg
og § 10-6 fjerde ledd om registering av rettinger
på stemmesedlene, med unntak av at fylkesvalg-
styrets myndighet ved stortingsvalg nå er lagt til
distriktsvalgstyret.

Til § 10-13 Protokoll

Bestemmelsen viderefører innholdet i gjeldende
valglov § 10-7 om protokollering, med enkelte til-
pasninger som følge av at det skal opprettes et dis-
triktsvalgstyre ved stortingsvalg samt et sentralt
stemmestyre i kommunen ved alle valg. Ordet
stemmestyret i bestemmelsen omfatter både stem-
mestyrene i valglokalene og det sentrale stemme-
styret.

Til § 10-14 Forskrift

Alminnelige motiver: punkt 17.8.3.
Bestemmelsen er en videreføring av § 10-10 i

gjeldende valglov. Det innebærer at departemen-
tet blant annet kan gi forskrift med regler om
hvordan avvik mellom opptellingene av stemme-
sedler skal håndteres, og krav til utfylling av pro-
tokoll ved valg.

Kapittel 11. Mandatfordeling og kåring av represen-
tanter

Kapittel 11 er delvis omstrukturert. Først kommer
reglene for stortingsvalg. §§ 11-1 til 11-3 omhand-
ler valgdistrikter og fordeling av mandater mel-
lom disse. Dette er bestemmelser som er aktuelle
i forkant av et stortingsvalg. Valgoppgjøret ved
stortingsvalg er regulert i §§ 11-4 til 11-13. Gjen-
nomgående er det gjort endringer i hvilke orga-
ner som har ansvar for de ulike oppgavene ved
stortingsvalg. Distriktsvalgstyret er et nytt organ
og tar over ansvaret fylkesvalgstyret har for valg-
oppgjøret ved stortingsvalg i gjeldende rett. For at
riksvalgstyret skal kunne være klagemyndighet
også for valgoppgjør for utjevningsmandatene, er
oppgavene knyttet til fordeling og kåring av repre-
sentanter til utjevningsmandatene lagt til departe-
mentet.

Deretter kommer reglene for fylkestingsvalg
og kommunestyrevalg. Fylkestinget og kommu-
nestyret velges direkte fra henholdsvis fylket og
kommunen. Valgoppgjøret ved fylkestingsvalg
reguleres i §§ 11-14 til 11-18, og §§ 11-19 til 11-23
omhandler valgoppgjøret ved kommunestyrevalg.

Til § 11-1 Valgdistriktene ved stortingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 5.2.8.
Bestemmelsen er dels ny, dels en videreføring

av gjeldende valglov § 11-1. Andre ledd er nytt og
tilsvarer § 41 a i valgforskriften. Her blir det angitt
hvilke kommuner som utgjør valgdistriktet. Det er
antallet valgdistrikter og inndelingen av disse som
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danner grunnlaget for mandatfordelingen som
skal gjøres etter ny § 11-3. Det er også disse valg-
distriktene som skal brukes ved valget. Denne
bestemmelsen må oppdateres med alle vedtak
som angår valgdistriktene, og med eventuelle
endringer i kommunenavn som har skjedd før
mandatfordelingen etter § 11-3 foretas.

Til § 11-2 Antall stortingsrepresentanter

Alminnelige motiver: punkt 5.5.6.
Bestemmelsen er en videreføring av § 11-2 i

gjeldende valglov. Skillet mellom direktemandater
som velges fra hvert valgdistrikt, og utjevnings-
mandater som velges på bakgrunn av stemmetall
fra hele landet, er gjennomgående i kapitlet.

Til § 11-3 Antall stortingsmandater fra hvert valgdis-
trikt

Alminnelige motiver: punkt 5.4.7 og 5.5.6, se også
vedlegg 7.

Bestemmelsen erstatter § 11-3 i gjeldende
valglov og innebærer på flere punkter en endring
av gjeldende rett.

Første ledd slår fast at fordelingen av stortings-
mandatene skal gjøres før hvert stortingsvalg,
ikke hvert åttende år som etter gjeldende rett.
Fordelingene skal dermed gjøres hvert fjerde år.
Fordelingen tar utgangspunkt i den valgdistrikts-
inndelingen som følger av § 11-2 andre ledd, og
endringer i valgdistriktsgrensene må derfor ved-
tas før ny mandatfordeling gjennomføres, for å ha
virkning ved neste stortingsvalg.

I tillegg er det tatt inn et krav om at alle valg-
distrikter skal ha minimum fire mandater. Etter-
som alle valgdistrikter skal ha ett utjevningsman-
dat, jf. § 11-1, vil det si at hvert valgdistrikt skal ha
minst tre direktemandater.

Andre og tredje ledd omhandler hovedregelen
for fordelingen av mandater mellom valgdistrik-
tene og innebærer en endring fra gjeldende rett.
Andre ledd slår fast at hvert valgdistrikt først skal
få tildelt ett mandat hver. Tredje ledd omhandler
fordeling av de resterende mandatene. Areal er
tatt ut fra beregningen for fordelingen av manda-
ter, og dette endrer dermed gjeldende rett. Forde-
lingen gjennomføres ved hjelp av Sainte-Laguës
metode. I motsetning til ved valgoppgjøret er det
her den rene Sainte-Laguës metode som brukes,
det vil si at første deletall er 1. Dette er en videre-
føring av gjeldende rett. Innbyggere videreføres
som grunnlaget for beregningen. Med innbyg-
gere menes antall personer som er registrert som

bosatt i valgdistriktet, og antallet baseres på opp-
lysninger i det sentrale folkeregisteret.

Fjerde ledd viderefører gjeldende rett om hvor-
dan en situasjon der to eller flere valgdistrikter
har samme kvotient, og eventuelt samme innbyg-
gertall, skal håndteres.

Femte ledd forklarer hva som må gjøres for å
sikre minimumskravet om at alle valgdistrikter
skal ha fire mandater. Dersom et valgdistrikt etter
fordelingen har mindre enn fire mandater totalt,
må dette valgdistriktet tas ut av fordelingen. Valg-
distriktet får så det antall mandater som trengs for
at valgdistriktet skal ha totalt fire mandater. Det
skal så gjøres en ny mandatfordeling etter andre,
tredje og eventuelt fjerde ledd for de øvrige valg-
distriktene uten dette valgdistriktet og dets fire
mandater.

Sjette ledd viderefører hovedsakelig gjeldende
rett, men departementets plikt til å kunngjøre
beregningen er presisert. Dette henger sammen
med at det er innført klageadgang på fordelingen
av mandater mellom valgdistriktene.

Til § 11-4 Fordeling av de direktevalgte mandatene ved 
stortingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 5.5.6 og vedlegg 7.
Bestemmelsen regulerer hvordan direkteman-

datene fordeles mellom listene, og viderefører i all
hovedsak § 11-4 andre og tredje ledd i gjeldende
valglov med noen språklige endringer.

Til § 11-5 Kåring av de direktevalgte representantene 
ved stortingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 7.9.1 og boks 7.1.
Bestemmelsens første, andre og fjerde ledd

viderefører deler av § 11-5 i gjeldende valglov.
Tredje ledd er nytt som følge av at det innføres en
ny personvalgordning ved stortingsvalg. Repre-
sentantene kåres etter hvor mange personstem-
mer de har fått, og det stemmetillegget som er
gitt. Dersom ingen kandidater har fått person-
stemmer, eller dersom flere kandidater har fått
like mange personstemmer, er det rekkefølgen
kandidatene er oppsatt på stemmeseddelen, som
avgjør hvem som blir valgt.

Til § 11-6 Kunngjøring av valgoppgjøret ved stortings-
valg

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.4.
Bestemmelsen er ny. Valgoppgjøret skal kunn-

gjøres så snart det er mulig, og kunngjøringen vil
ha betydning for når fristen for å klage på valgopp-
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gjøret går ut. Utgangspunktet for det som skal
kunngjøres, vil være informasjonen i distrikts-
valgstyrets møtebok. Valgoppgjøret dreier seg
både om å finne ut hvor mange representanter
den enkelte listen skal ha, og å kåre hvilke repre-
sentanter som er valgt fra den enkelte listen.

Til § 11-7 Distriktsvalgstyrets oversendelse til Stor-
tinget og departementet

Bestemmelsens første ledd er en videreføring av
§ 10-7 tredje ledd, med den presisering at kopien
skal gå til departementet i stedet for til riksvalg-
styret. Dette skyldes at ansvaret for å fordele
utjevningsmandatene er flyttet fra riksvalgstyret
til departementet.

Andre ledd er nytt og henger sammen med
endringen i klageordningen. Kopi av valgoppgjø-
ret må sendes så snart som mulig sammen med
de klager som på det tidspunktet foreligger. Kla-
ger som kommer inn senere, og behandlingen av
dem, må ettersendes.

Til § 11-8 Fordeling av utjevningsmandatene mellom 
partiene ved stortingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 5.6.7 og vedlegg 7.
Bestemmelsen viderefører i stor grad gjel-

dende rett, jf. gjeldende valglov § 11-6, med
enkelte materielle endringer. Bestemmelsen
omhandler kun fordelingen av utjevningsmanda-
tene mellom partiene. Regler for hvilket valgdis-
trikt partiene skal få sine utjevningsmandater i, er
skilt ut i en egen bestemmelse i § 11-9.

Første ledd slår fast at det nå er departementet
som fordeler utjevningsmandatene, istedenfor
riksvalgstyret. Dette henger sammen med
riksvalgstyrets rolle i klagebehandlingen.

Andre ledd regulerer hvilke partier som kan få
utjevningsmandater. Sperregrensen er senket fra
fire til tre prosent. Utgangspunktet for å beregne
sperregrensen er imidlertid videreført og er de
godkjente stemmesedlene. Det vil si at blanke
stemmesedler ikke teller med. I tillegg er det inn-
ført et nytt krav for å kunne få utjevningsmanda-
ter. Partiet må, i tillegg til å være registrert i Parti-
registeret, ha stilt liste i alle landets valgdistrikter.

Tredje til femte ledd viderefører gjeldende rett.
Bestemmelsen i femte ledd skal ta hensyn til at
utjevningsordningen ikke korrigerer for at partier
kan ha fått flere direktemandater enn det de ville
gjort om hele landet var et valgdistrikt. Det kan
tenkes at denne prosedyren må gjentas før en
kommer fram til den rette fordelingen.

Til § 11-9 Fordeling av utjevningsmandatene mellom 
valgdistriktene ved stortingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 5.6.7.
Bestemmelsen viderefører hovedsakelig gjel-

dende rett, jf. gjeldende valglov § 11-6. Første ledd
slår fast at det nå er departementet som fordeler
utjevningsmandatene på valgdistriktene, isteden-
for riksvalgstyret. Dette henger sammen med
riksvalgstyrets rolle i klagebehandlingen. Resten
av bestemmelsen viderefører gjeldende rett.

Til § 11-10 Kåring av utjevningsmandatene ved stor-
tingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 5.6.7.
Bestemmelsen viderefører hovedsakelig gjel-

dende rett, jf. gjeldende valglov § 11-7, med
enkelte språklige endringer. Bestemmelsen fast-
slår at det er departementet som kårer hvilke
representanter som velges gjennom utjevnings-
mandatordningen. Dette henger sammen med
riksvalgstyrets rolle i klagebehandlingen. Utjev-
ningsmandatene kåres etter de samme regler som
de direktevalgte mandatene. Har et parti allerede
fått valgt inn en representant fra valgdistriktet, vil
det være første vara som får utjevningsmandatet.
En ny kandidat fra listen vil da rykke opp og bli
vararepresentant.

Til § 11-11 Kunngjøring om utjevningsmandatene ved 
stortingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.4.
Bestemmelsen er ny. Kunngjøringskravet

innebærer at navnet på de kandidatene som får
utjevningsmandat, i hvilket valgdistrikt de får
mandatet, og deres partitilhørighet skal kunngjø-
res. I tillegg skal tallene som ligger til grunn for
utregningen og for plasseringen av utjevnings-
mandatene på valgdistriktene, kunngjøres. Dette
henger sammen med at det er innført klagead-
gang på fordelingen av utjevningsmandater mel-
lom valgdistriktene. Kunngjøringen skal gjøres så
snart som mulig og vil ha betydning for fristen for
å klage på fordelingen og kåringen av utjevnings-
mandatene.

Til § 11-12 Fullmakter til de valgte stortingsrepresen-
tantene

Bestemmelsen viderefører § 11-8 i gjeldende valg-
lov, med enkelte unntak. Ansvaret for fullmaktene
overføres til departementet. Dette henger
sammen med departementets endrede ansvar for
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utjevningsmandatene. Ettersom kåring av utjev-
ningsmandatene vil få betydning for hvilke kandi-
dater som velges som representanter og varare-
presentanter fra de ulike valgdistriktene, er det
praktisk å videreføre bestemmelsen om at full-
maktene til samtlige representanter og vararepre-
sentanter utferdiges samlet. Fullmaktene utferdi-
ges per valgdistrikt.

Til § 11-13 Informasjon til de valgte stortingsrepresen-
tantene

Alminnelige motiver: punkt 11.3.4.1.
Bestemmelsen viderefører i stor grad gjel-

dende rett, jf. gjeldende valglov § 11-9, med
enkelte endringer. Det framgår av første ledd at
departementet har overtatt ansvaret for å utstede
fullmakter til de valgte representantene. Andre
ledd er endret som følge av at det er innført en
ubetinget rett til fritak fra å stå på valgliste i for-
kant av valget. Muligheten til å søke om fritak fra
valg i etterkant av valget er derfor fjernet. For kan-
didater som velges fra mer enn ett valgdistrikt, er
det i andre ledd også presisert at melding om hvil-
ket valg som mottas, skal sendes til samtlige
berørte distriktsvalgstyrer.

Til § 11-14 Fordeling av mandatene ved fylkestingsvalg

Alminnelige motiver: punkt. 6.3.
Bestemmelsen viderefører § 11-10 første ledd i

gjeldende valglov med enkelte språklige
endringer. Regler for kandidatkåringen er skilt ut i
en egen bestemmelse, § 11-15.

Til § 11-15 Kåring av de valgte representantene ved 
fylkestingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 7.9.2 og boks 7.1.
Med unntak av bestemmelsens tredje ledd

videreføres gjeldende rett, jf. gjeldende valglov
§ 11-10 andre til fjerde ledd, men det er gjort
enkelte språklige endringer.

Tredje ledd innebærer en endring i personvalg-
ordningen ved fylkestingsvalg. Personvalgord-
ningen som innføres, tilsvarer den personvalgord-
ningen som i dag gjelder ved kommunestyrevalg,
med unntak av slengerstemmer. Det er ikke
begrensninger på hvor mange kandidater som
kan få stemmetillegg ved fylkestingsvalg. Kandi-
datene kåres etter hvor mange personstemmer de
har fått, når det er tatt hensyn til stemmetillegget
som er gitt. Dersom ingen kandidater har fått per-
sonstemme, eller dersom flere kandidater har fått
like mange personstemmer, kåres representan-

tene i den rekkefølge de er oppsatt på stemmesed-
delen.

Til § 11-16 Informasjon til de valgte fylkestingsrepre-
sentantene

Bestemmelsen viderefører § 11-11 i gjeldende
valglov, med enkelte språklige endringer.

Til § 11-17 Kunngjøring av valgoppgjøret ved fylkes-
tingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.4.
Bestemmelsen er ny. Valgoppgjøret skal kunn-

gjøres så snart det er mulig, og kunngjøringen vil
ha betydning for når fristen for å klage på valgopp-
gjøret går ut. Utgangspunktet for det som skal
kunngjøres, vil være informasjonen i fylkesvalg-
styrets møtebok.

Til § 11-18 Fylkesvalgstyrets oversendelse til fylkes-
tinget

Bestemmelsen er i all hovedsak en kodifisering av
gjeldende praksis, men nå er det riksvalgstyrets,
ikke departementets, behandling av klagene som
skal legges ved. Dette henger sammen med end-
ringen i klageordningen.

Til § 11-19 Fordeling av mandatene ved kommunesty-
revalg

Alminnelige motiver: punkt. 6.2 og boks 7.1.
Bestemmelsen viderefører § 11-12 første ledd

og § 7-2 tredje ledd siste punktum i gjeldende
valglov med enkelte språklige endringer. Regler
for kandidatkåringen er skilt ut i en egen bestem-
melse, § 11-20. Bestemmelsen viderefører prinsip-
pene for utregning av listestemmetallet til listene,
som er sentralt i fordelingen av mandatene. Slen-
gerstemmer til kandidater som ikke er valgbare,
skal holdes utenfor valgoppgjøret og ikke telle
med i fordelingen av mandater mellom listene.

Til § 11-20 Kåring av de valgte representantene ved 
kommunestyrevalg

Alminnelige motiver: punkt 7.9.3.
Bestemmelsen viderefører med enkelte språk-

lige endringer gjeldende rett som i dag følger av
valgloven § 11-12 andre til fjerde ledd. Person-
stemmer er både kryss ved kandidatens navn på
listen og slengerstemmer fra andre lister, jf. utkas-
tet § 9-4, samt stemmetillegg fra listeforslagsstil-
lerne, jf. utkastet § 5-3.
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Til § 11-21 Informasjon til de valgte kommunestyre-
representantene

Bestemmelsen viderefører med enkelte språklige
endringer § 11-12 i gjeldende valglov.

Til § 11-22 Kunngjøring av valgoppgjøret ved 
kommunestyrevalg

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.4.
Bestemmelsen er ny. Valgoppgjøret skal kunn-

gjøres så snart det er mulig, og kunngjøringen vil
ha betydning for når fristen for å klage på valgopp-
gjøret går ut. Utgangspunktet for det som skal
kunngjøres, vil være informasjonen i valgstyrets
møtebok.

Til § 11-23 Valgstyrets oversendelse til kommunestyret

Bestemmelsen er i all hovedsak en kodifisering av
gjeldende praksis, men nå er det riksvalgstyrets
og ikke departementets behandling av klager som
skal legges ved. Dette henger sammen med end-
ringen i klageordningen.

Kapittel 12. Flertallsvalg ved kommunestyrevalg

Etter utkastet til § 3-4 har personer som er ført
opp på et listeforslag, rett til fritak fra å stå på
listen dersom de gir skriftlig melding om det.
Denne regelen passer ikke ved flertallsvalg fordi
det ved flertallsvalg ikke foreligger noe liste-
forslag en kan be seg fritatt fra å stå på. Det er hel-
ler ikke aktuelt å innføre en regel om at personer
som er valgt ved flertallsvalg, kan be om fritak fra
valget. Dette kommer av at en slik løsning vil
kunne føre til at en ikke får et fulltallig kommune-
styre.

Til § 12-1 Når det skal holdes flertallsvalg

Alminnelige motiver: punkt 6.3.3.
Dette er en videreføring av gjeldende valglov

§ 12-1 med noen språklige endringer.

Til § 12-2 Hvordan velgerne kan stemme

Alminnelige motiver: punkt 6.3.3.
Dette er en videreføring av gjeldende valglo-

ven § 12-2 med noen språklige endringer.

Til § 12-3 Valgoppgjør

Alminnelige motiver: punkt 6.3.3.

Dette er en videreføring av gjeldende valglov
§ 12-3 med noen språklige endringer.

Kapittel 13. Godkjenning

Til § 13-1 Godkjenning av stortingsvalget

Alminnelige motiver: punkt 20.4.2, 21.4.1, 21.4.2
og 21.4.3.

Første og andre ledd viderefører gjeldende rett
om at det er det nyvalgte Stortinget som avgjør
om stortingsvalget er gyldig, og at Stortinget skal
sørge for at feil blir rettet så langt det er mulig, jf.
gjeldende valglov § 13-3 første og andre ledd. Se
likevel § 14-11 fjerde ledd hvoretter riksvalgstyret
kan kjenne stortingsvalget ugyldig.

Tredje ledd bokstav a er i stor grad en viderefø-
ring av bestemmelsen i gjeldende valglov § 13-3
tredje ledd. Det er gjort store språklige endringer
samt enkelte materielle endringer. Vilkåret om
sannsynlighetsovervekt vil være oppfylt dersom det
er mer sannsynlig at de begåtte feilene har påvir-
ket valgresultatet, enn at de ikke har gjort det. I
vilkåret om at feilen må ha påvirket den samlede
fordelingen av mandatene mellom listene, ligger at
valget ikke kan kjennes ugyldig dersom mandat-
fordelingen mellom listene er korrekt. Dette gjel-
der selv om det er sannsynlighetsovervekt for at
det har skjedd feil som har ført til at det har blitt
valgt feil personer fra en liste, det vil si at det er
feil ved kandidatkåringen. Ved stortingsvalg må
en se fordelingen av de direktevalgte mandatene
og utjevningsmandatene i sammenheng. Vilkåret
er ikke oppfylt så lenge det enkelte partiet totalt
sett har fått riktig antall mandater i Stortinget, selv
om noen partier har fått tildelt mandater i andre
valgdistrikter enn de ville ha fått uten de begåtte
feilene.

Et eksempel kan illustrere innholdet i bestem-
melsen. Parti A fikk ved stortingsvalget samlet i
hele landet 31 mandater, 30 direktemandater og 1
utjevningsmandat. Parti B fikk 7 direktemandater.
Det skjedde ulike feil ved valget, og det er sann-
synlighetsovervekt for at feilene har medført at
parti A har fått ett direktemandat for lite, og at
parti B har fått ett for mye. Ved en ny fordeling av
utjevningsmandatene basert på den nye fordelin-
gen av direktemandater mister imidlertid parti A
sitt utjevningsmandat, mens parti B vinner ett.
Samlet sett ville partiene altså ha fått det samme
totale antall mandater selv om feilene ikke hadde
skjedd. I et slikt tilfelle vil vilkåret om at feilene
må ha påvirket den samlede fordelingen av man-
datene mellom listene, ikke være oppfylt.
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Dersom det skjer en feil som berører en liste
som ikke utgår fra et registrert politisk parti, må
vurderingen av om mandatfordelingen er blitt
påvirket, foretas for det enkelte valgdistriktet, selv
om flere ulike lister benytter den samme over-
skriften på valglisten.

Tredje ledd bokstav b er nytt. Bestemmelsen
gjelder der de objektive vilkårene i straffeloven
§§ 151 til 154 er oppfylt. Det er ikke et krav om at
de subjektive straffbarhetsvilkårene foreligger,
det vil si subjektiv skyld og skyldevne (tilregnelig-
het).

Tredje ledd bokstav c dekker kumulasjon av a
og b.

Fjerde ledd presiserer at stortingsvalget kan
kjennes ugyldig bare i de kommunene hvor det er
sannsynlighetsovervekt for at de ulovlige forhol-
dene, jf. tredje ledd bokstav a og b, har påvirket
fordelingen av stemmer til de ulike listene.

Femte ledd fastsetter at det skal holdes omvalg
i de kommunene hvor Stortinget har kjent valget
ugyldig. Dette skal skje uten at det er nødvendig
at Stortinget treffer et eget vedtak om det. Etter
gjeldende rett kan Stortinget i særlige tilfeller
påby omvalg i hele valgdistriktet, selv om feilen
ikke gjelder alle kommunene i fylket. Denne
bestemmelsen er ikke videreført.

Sjette ledd er nytt.

Til § 13-2 Godkjenning av fylkestingsvalget

Alminnelige motiver: punkt 20.4.2, 21.4.1, 21.4.2
og 21.4.3.

Første ledd viderefører bestemmelsen i gjel-
dende valglov § 13-4 første ledd om at det er det
nyvalgte fylkestinget som avgjør om valget er gyl-
dig, jf. likevel § 14-11 fjerde ledd hvoretter
riksvalgstyret kan kjenne valget ugyldig.

Andre ledd er nytt. Bestemmelsen fastsetter at
fylkestinget ikke kan treffe vedtak om hvorvidt
valget er gyldig, før klagebehandlingen er ferdig.
Det vil si at fylkestinget må vente til klagefristen
er gått ut, og dersom det er kommet inn klager,
kan ikke vedtak fattes før etter at riksvalgstyret er
ferdig med sin behandling. Det følger også av
dette leddet at dersom riksvalgstyret har kommet
til at valget er ugyldig, kan ikke fylkesvalgstyret
treffe vedtak om at valget er gyldig.

Tredje ledd er nytt og presiserer noe som er
antatt å følge av alminnelige forvaltningsrettslige
prinsipper og valglovens system, jf. Ot.prp. nr. 45
(2001–2002) s. 283.

Fjerde ledd er med ett unntak likt § 13-1 tredje
ledd. Ved fylkestingsvalg blir alle representantene
valgt direkte. Det er ingen utjevningsmandater og

kun ett valgdistrikt. Ved fylkestingsvalg blir derfor
vurderingstemaet om det er sannsynlighetsover-
vekt for at de begåtte feilene har påvirket fordelin-
gen av mandatene mellom listene i fylket, ikke
den samlede fordelingen mellom listene landet
sett under ett, slik det er ved stortingsvalg. Det
vises for øvrig til merknadene til § 13-1 tredje
ledd.

Femte ledd er nytt. Det følger av bestemmelsen
at fylkestinget er bundet av riksvalgstyrets vedtak
i klagesaker, jf. andre ledd. Dette innebærer at
dersom riksvalgstyret har behandlet en klage fra
en velger på gjennomføringen av valget, så må fyl-
kestinget legge til grunn riksvalgstyrets vurde-
ring av om valget er ugyldig som følge av de fak-
tiske omstendighetene. Fylkesvalgstyret kan ikke
overprøve riksvalgstyrets vurdering av det påkla-
gede forholdet.

Sjette ledd presiserer at fylkestingsvalget kan
kjennes ugyldig bare i de kommunene hvor det er
sannsynlighetsovervekt for at de ulovlige forhol-
dene har påvirket fordelingen av stemmer til de
ulike listene.

Sjuende ledd er nytt. Fylkestinget skal varsle
riksvalgstyret dersom fylkestinget kjenner valget i
én eller flere kommuner ugyldig, jf. § 15-1 andre
ledd om at det er riksvalgstyret som skal
bestemme om det skal gjennomføres et omvalg.

Til § 13-3 Godkjenning av kommunestyrevalg

Paragrafen er identisk med § 13-2, med unntak
§ 13-2 sjette ledd som ikke er aktuelt ved kommu-
nestyrevalg. Det vises derfor til merknadene til
§ 13-2.

Kapittel 14. Klage

Til § 14-1 Hva det kan klages på

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.4.
Paragrafen viderefører hva det kan klages på

etter gjeldende valglov § 6-8, § 13-1 første ledd og
§ 13-2 første ledd. I tillegg innebærer lovforslaget
en betydelig utvidelse av hva det kan klages på.

Det kan etter bokstav a klages på brudd på alle
Grunnlovens bestemmelser om valg og brudd på
alle valglovens og valgforskriftens bestemmelser
om hvordan valg skal forberedes og gjennomføres.
Bokstav a gir dermed hjemmel til også å klage på
forhold som er omtalt i bokstav c og d. Disse
bestemmelsene er derfor i utgangspunktet unød-
vendige. Det er likevel tatt med av pedagogiske
hensyn. Når det gjelder klage på departementets
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fordeling av stortingsmandater på valgdistriktene,
faller dette inn under bokstav a.

Når det gjelder bokstav b, vises det til merkna-
dene til § 13-1 tredje ledd bokstav b.

Bokstav c om at det kan klages på distrikts-
valgstyrets, fylkesvalgstyrets og valgstyrets valg-
oppgjør, jf. §§ 11-4, 11-5, 11-14, 11-15, 11-19 og 11-20,
er videreføring av gjeldende rett.

Bokstav d er ny. Bestemmelsen åpner for å
klage på departementets vedtak om hvordan
utjevningsmandatene skal fordeles mellom parti-
ene og valgdistriktene, jf. §§ 11-8 til 11-10.

Bestemmelsene i bokstavene e til g er også nye.
De åpner for å klage på henholdsvis Stortingets,
fylkestingets eller kommunestyrets vedtak, jf.
§§ 13-1 til 13-3, om å kjenne valget gyldig, eventu-
elt ugyldig.

Til § 14-2 Stortingsvalg. Hvem som kan klage på feil 
ved forberedelsen og gjennomføringen av valget m.m.

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.5.
Bestemmelsen er dels ny, dels en videreføring

av gjeldende valglov § 13-1 første ledd og § 6-8.
Det følger av første ledd første punktum at det

kan klages på forhold nevnt i § 14-1 bokstav a til c.
At det kan klages på forhold nevnt i bokstav a og
c, er en videreføring av gjeldende valglov § 13-1
første ledd første punktum. Henvisningen til bok-
stav b presiserer at det også er mulig å klage på at
de objektive vilkårene i straffeloven §§ 151 til 154
er oppfylt. Se merknadene til § 13-1 tredje ledd
bokstav b. Andre punktum er en videreføring av
gjeldende rett.

Andre ledd er nytt.
Tredje ledd er nytt ved at listene gis klagerett

som liste. Etter gjeldende rett er klageretten for-
beholdt personer med stemmerett. Klageretten
omfatter forhold som skjer både i kommunene i
valgdistriktet og på valgdistriktsnivå. Det følger av
§ 5-6 fjerde ledd at det er tillitsutvalget for listen
som kan klage etter dette leddet.

Bestemmelsen i fjerde ledd er ny. Klage etter
dette leddet skal fremmes av det sentrale leddet i
registrerte politiske partier, det vil si det utøvende
organet i partiet, jf. partiloven § 3 andre ledd bok-
stav b.

Femte ledd viderefører § 6-8 i gjeldende valg-
lov. Klage etter dette leddet skal fremmes av det
sentrale leddet i registrerte politiske partier, jf.
Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 239.

Til § 14-3 Fylkestingsvalg. Hvem som kan klage på feil 
ved forberedelsen og gjennomføringen av valget m.m.

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.5.
Bestemmelsen er dels ny, dels en videreføring

av gjeldende valglov § 13-2 første ledd og § 6-8.
Paragrafen er identisk med § 14-2 som

omhandler stortingsvalg, med unntak av § 14-2
fjerde ledd som ikke er aktuell ved fylkestings-
valg. Det vises derfor til merknadene til § 14-2.

Til § 14-4 Kommunestyrevalg. Hvem som kan klage på 
feil ved forberedelsen og gjennomføringen av valget, 
m.m.

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.5.
Bestemmelsen er dels ny, dels en videreføring

av gjeldende valglov § 13-2 første ledd og § 6-8.
Paragrafen er identisk med § 14-2 som

omhandler stortingsvalg, med unntak av § 14-2
fjerde ledd som ikke er aktuell ved kommunesty-
revalg. Det vises derfor til merknadene til § 14-2.

Til § 14-5 Hvem som kan klage på godkjenning av valg

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.5.
Bestemmelsen er ny og innfører en klagead-

gang på de folkevalgte organenes vedtak om hvor-
vidt valget er gyldig.

Første ledd regulerer klagerett ved stortings-
valg. Hovedregelen er at det er lister som har stilt
liste ved valget, som kan klage. Hvem som kan
klage på vegne av listen, følger av § 5-6 fjerde
ledd. I tillegg har kandidater som har stilt til valg,
klagerett, men kun dersom klagen er begrunnet
med at listen har fått for få mandater. Det er altså
ikke mulig å klage på godkjenningen dersom feil
person er valgt inn. Dette henger sammen med at
kravet for omvalg knytter seg til feil som påvirker
fordelingen av mandater mellom listene. Ytterli-
gere betingelser for klageretten følger av fjerde
ledd.

Andre og tredje ledd gjelder klagerett ved fyl-
kestingsvalg og kommunestyrevalg og er inn-
holdsmessig like som første ledd. Det vises derfor
til merknadene til dette leddet.

Fjerde ledd fastslår at klageretten er betinget
av at klageren har et reelt behov, på egne vegne,
for å få avgjort klagen. Dette er følgelig en særlig
regulering av den rettslige interessen, som går
foran forvaltningslovens og tvistelovens bestem-
melser om rettslig klageinteresse og søksmålsin-
teresse. Det følger av fjerde ledd at en liste kun
kan klage på at vedkommende liste er rammet av
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den anførte feilen. Det er altså ikke mulig å klage
på vegne av andre lister.

På samme måte er klageadgangen for kandida-
ter innskrenket. Det kan kun klages på at en feil
har rammet det mandatet kandidaten ville ha fått.
Dersom det anføres at en feil har ført til at en liste
har fått et mandat for lite, er det bare kandidaten
som ville ha fått dette mandatet, som har en indivi-
duell klagerett. En kandidat lenger ned på listen
vil ikke kunne klage på dette forholdet.

Til § 14-6 Klagefrister

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.6.
Bestemmelsen er delvis ny og erstatter for

øvrig § 13-1 andre ledd, § 13-2 andre ledd og § 6-8 i
gjeldende valglov. Den generelle klagefristen
endres til fire dager, men for enkelte klager er kla-
gefristen likevel sju dager.

Det følger av første ledd at klagefristen er fire
dager regnet fra valgdagen dersom ikke annet
framkommer av andre til sjuende ledd. Klagefris-
ten vil dermed i utgangspunktet være fredag etter
valgdagen.

Andre ledd er nytt og gjelder klage på fordelin-
gen av stortingsmandater på valgdistrikter.

Tredje ledd gjelder klage på godkjenning av
listeforslag og viderefører gjeldende rett.

Fjerde ledd gjelder klage på vedtak om retting
av manntallet. For disse klagene videreføres kla-
gefristen på sju dager, men klagefristen begynner
å løpe fra melding om vedtaket kom fram til klage-
ren, ikke fra valgdagen som etter gjeldende rett.

Femte ledd gjelder klage på valgoppgjøret.
Dette omfatter både klager på fordelingen av man-
datene mellom listene og klager på kandidatkårin-
gen. Klagefristen er endret til fire dager fra valg-
oppgjøret er kunngjort.

Sjette ledd er nytt og gjelder fordelingen av
utjevningsmandatene. Dette leddet gjelder derfor
kun ved stortingsvalg.

Sjuende ledd er nytt og fastsetter klagefristen
på vedtaket om hvorvidt valget er gyldig, til sju
dager.

Til § 14-7 Krav til klagen

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.3. og 20.4.3.6.
Bestemmelsen er delvis ny og erstatter § 13-1

tredje ledd i gjeldende valglov.
Første ledd fastslår at klagen skal være skrift-

lig, noe som er i tråd med gjeldende rett. Det blir
presisert at klagen også må angi de faktiske for-
holdene klagen bygger på (klagegrunnlaget).

Dette har tidligere ikke vært lovfestet. Klager kan
leveres elektronisk.

Andre og tredje ledd angir hvem klagen skal
settes fram for. Klager skal settes fram for valgsty-
ret i den kommunen forholdet det klages på,
skjedde. Dersom det klages på vedtak, skal kla-
gen likevel settes fram for det organet som traff
vedtaket.

Fjerde ledd regulerer tilfeller der det blir klaget
på forhold som kan ha betydning både for fylkes-
tingsvalget og kommunestyrevalget. I så fall skal
klagen ansees som en klage på begge valgene. I
praksis vil det kunne være at forhold ved valget i
en kommune også vil kunne ha betydning for fyl-
kestingsvalget. Valgstyret må da informere fylkes-
valgstyret om klagen.

Femte ledd slår fast at klagen skal ansees som
å ha kommet fram i tide dersom den er kommet
inn til valgstyret, det organet som traff det påkla-
gede vedtaket, klageinstansen, Valgdirektoratet,
departementet eller Stortingets administrasjon.
Der er ikke nok at klagen er postlagt i tide. Der-
som klagen er sendt til feil organ, skal den straks
videresendes til riktig organ.

Sjette ledd er nytt og regulerer hvordan en
klage på Stortingets vedtak om hvorvidt valget er
gyldig, skal settes fram. Det er Høyesterett som er
klageinstans, og for å klage på Stortingets vedtak
om hvorvidt valget er gyldig, må det tas ut søks-
mål mot Stortinget. De ordinære reglene for
behandling av saker i Høyesterett skal gjelde så
langt de passer.

Til § 14-8 Saksbehandling i det organet som klagen 
settes fram for

Alminnelige motiver: 20.4.3.3.
Det følger av første ledd første punktum at der-

som klagen gjelder et vedtak, skal det organet
som traff vedtaket, omgjøre vedtaket dersom
organet er enig i klagen. Det følger videre av
andre punktum at dersom det organet som traff
vedtaket, ikke er enig i klagen, skal det sende kla-
gen til klageinstansen sammen med sin vurdering
av klagen. Det er nytt at dette er presisert i valglo-
ven, men for enkeltvedtak følger dette etter gjel-
dende rett av forvaltningsloven § 33 andre og
fjerde ledd.

Andre ledd gjelder klager på forhold som ikke
er vedtak. Dersom valgstyret er enig i en slik
klage, skal det om mulig rettes opp i forholdet, jf.
første punktum. Etter andre punktum skal valgsty-
ret sende klagen til riksvalgstyret sammen med
sin vurdering av klagen dersom valgstyret ikke er
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enig i klagen, eller dersom det ikke er mulig å
rette forholdet.

Etter forvaltningsloven § 33 andre ledd tredje
punktum skal underinstansen avvise en klage der-
som vilkårene for å behandle klagen ikke fore-
ligger. Bestemmelsen gjelder enkeltvedtak. Det
følger av tredje ledd at dette ikke skal gjelde for
klager på enkeltvedtak etter valgloven. Slike kla-
ger skal i stedet sendes til klageinstansen
sammen med en begrunnelse for hvorfor klagen
skal avvises. Også klager som ikke er klager på
enkeltvedtak, skal sendes til klageinstansen selv
om vilkårene for å behandle klagen ikke er opp-
fylt, jf. utkastet § 14-11 første ledd om at riksvalg-
styret i slike tilfeller skal avvise klagen.

Det følger av fjerde ledd at klagen skal behand-
les uten ugrunnet opphold. Om innholdet i dette
begrepet se Ot.prp. nr. 75 (1993–94) Om lov om
endringer i forvaltningsloven m v s. 59.

Femte ledd fastslår at paragrafen ikke gjelder
klage på Stortingets vedtak om hvorvidt valget er
gyldig. Her gjelder utkastets § 14-12.

Til § 14-9 Klageinstanser

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.3.
Paragrafen regulerer hvilke organer som

behandler de ulike klagene ved de ulike valgene.
Innholdet er stort sett nytt.

Det følger av første ledd at det er Høyesterett i
plenum som avgjør klager på Stortingets avgjø-
relse om hvorvidt stortingsvalget er gyldig.
Riksvalgstyret avgjør alle andre klager ved både
stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyre-
valg, jf. andre ledd. Dette er nytt, selv om
riksvalgstyret etter gjeldende valglov avgjør kla-
ger ved stortingsvalg. Utvalgets forslag til sam-
mensetning av riksvalgstyret avviker imidlertid i
betydelig grad fra hvordan riksvalgstyret sam-
mensettes etter gjeldende rett.

Etter tredje ledd kan ikke riksvalgstyrets avgjø-
relser bringes inn for domstolene. Det er heller
ikke i dag adgang til å bringe klageorganets avgjø-
relse inn for domstolene, jf. gjeldende valglov 13-2
fjerde ledd siste punktum. Høyesterett behandler
klager på gyldigheten av Stortingets vedtak om
hvorvidt valget er gyldig, jf. første ledd.

Til § 14-10 Saksbehandlingen i riksvalgstyret

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.3.
Bestemmelsen er ny.
Det følger av første ledd første punktum at

riksvalgstyret treffer sine avgjørelser basert på de
skriftlige innspillene de har mottatt fra klagerne

og valgmyndighetene. Møtene holdes i utgangs-
punktet for lukkede dører, det vil si at ingen andre
enn medlemmene av riksvalgstyret og eventuelt
noen fra sekretariatet er til stede under drøftingen
og avgjørelsen av klagen. Riksvalgstyret kan like-
vel etter andre punktum bestemme at møtet skal
gå for åpne dører. Etter tredje punktum kan
riksvalgstyret samtykke til at klagerne eller valg-
myndighetene får anledning til å legge fram sitt
syn i en muntlig høring. Vilkåret for å holde slike
høringer er at det er særlige grunner til det. Dette
kan for eksempel være dersom det foreligger for-
hold som det vil være vanskelig å få fram i et
skriftlig innlegg, men som enklere lar seg fram-
føre muntlig. Det kan også være at den offentlige
interessen i klagesaken er så stor at det er nød-
vendig for tilliten til avgjørelsen å ha en muntlig
høring. Det følger av fjerde punktum at muntlige
høringer normalt skal holdes for åpne dører. Ter-
skelen for å lukke en muntlig høring skal være
høy, det vil si at høringen skal være åpen med
mindre det foreligger tungtveiende hensyn for å
lukke høringen. Dette kan for eksempel være at
det vil komme fram taushetsbelagte opplysninger
i høringen.

Det følger av andre ledd at klageren skal gis
anledning til å uttale seg om redegjørelsene fra
det organet som klagen er satt fram for.

Riksvalgstyret har etter tredje ledd hjemmel til
å innhente opplysninger og uttalelser fra offent-
lige organer og enkeltpersoner som har medvir-
ket ved valget. De som blir spurt om å bidra med
opplysninger og uttalelser, plikter å besvare
riksvalgstyrets henvendelse.

Fjerde ledd er formulert som forvaltningsloven
§ 34 andre ledd første punktum. Av dette følger at
riksvalgstyret har full kompetanse i prøvingen av
klagen. Det følger videre av bestemmelsen at
riksvalgstyret skal ta stilling til klagen slik den
står på tidspunktet for behandlingen av klagen i
riksvalgstyret.

Det følger av femte ledd første punktum at for-
valtningsloven og offentlighetsloven gjelder for
riksvalgstyrets virksomhet så langt de passer.
Riksvalgstyret er et organ for Stortinget, og uten
en slik bestemmelse vil ikke disse lovene gjelde
for riksvalgstyret, jf. forvaltningsloven § 4 fjerde
ledd og offentlighetsloven § 2 tredje ledd. Andre
punktum fastsetter at riksvalgstyrets avgjørelser
skal begrunnes etter reglene om enkeltvedtak i
forvaltningsloven. For enkeltvedtak følger dette
direkte av første punktum. Andre punktum har
bare selvstendig betydning der det er klaget på
forhold hvor det ikke er truffet et enkeltvedtak.
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Etter sjette ledd skal riksvalgstyret behandle
klagene uten ugrunnet opphold. Det vises til
merknadene til § 14-8 fjerde ledd. For riksvalgsty-
ret innebærer bestemmelsen at det ikke kan vente
med å behandle klagene til valget er gjennomført.
Dersom klagen behandles før resultatet av valget
er klart, kan ikke riksvalgstyret ta stilling til om
det er sannsynlighetsovervekt for at de påklagede
forholdene har påvirket mandatfordelingen mel-
lom listene. Riksvalgstyret må da nøye seg med å
ta stilling til om regelverket er brutt. Dersom det
er klart at de begåtte feilene alene ikke vil kunne
medføre ugyldig valg, skal riksvalgstyret også
bemerke dette.

Det følger av sjuende ledd første punktum at
riksvalgstyrets avgjørelser skal kunngjøres. Det
stilles ikke konkrete krav til hvordan kunn-
gjøringen skal gjøres, men for å oppfylle formålet
med bestemmelsen må kunngjøringen skje på en
allment tilgjengelig måte. Ved stortingsvalg skal
riksvalgstyrets avgjørelser meddeles Stortingets
presidentskap, jf. andre punktum.

Til § 14-11 Riksvalgstyrets avgjørelser

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.5, 21.4.1, 21.4.2
og 21.4.3.

Bestemmelsen er ny.
Første ledd gjelder avvisning av en klage. Dette

kan for det første skje dersom vilkårene for å
behandle den ikke er oppfylt, for eksempel fordi
klageren ikke har klagerett, eller fordi klagen er
satt fram for sent. Dette er i tråd med gjeldende
rett. En klage kan for det andre avvises hvis det
samme klagegrunnlaget allerede er behandlet.
Dette er nytt. Dette eksemplet illustrerer regelen:
Riksvalgstyret har tidligere behandlet en klage på
et forhold og kommet til at vilkårene for å erklære
valget ugyldig, ikke er oppfylt. Dersom noen der-
etter klager på kommunestyrets godkjenning av
valget med påstand om at valget ikke skulle ha
vært godkjent med et klagegrunnlag som
riksvalgstyret allerede har kommet til at ikke har
påvirket valgresultatet, skal riksvalgstyret avvise
klagen.

Det følger av andre ledd at dersom riksvalgsty-
ret kommer til at det har skjedd feil, men at vilkå-
rene for ugyldighet ikke er til stede, skal klageren
likevel gis medhold i at det har skjedd feil. Dette
er en kodifisering av gjeldende praksis.

Etter tredje ledd kan riksvalgstyret pålegge valg-
organene å rette feil. Det legges til grunn at klage-
organene også etter gjeldende rett kan gjøre
dette.

Fjerde ledd angir vilkårene for når et valg skal
kjennes ugyldig. Det vises her til merknadene til
§ 13-1 tredje ledd.

Femte ledd presiserer at valget kan kjennes
ugyldig bare i de kommunene hvor det er sann-
synlighetsovervekt for at de ulovlige forholdene
har påvirket fordelingen av stemmer til de ulike
listene.

Etter at riksvalgstyret har behandlet alle kla-
gene, skal riksvalgstyret ta stilling til om det er
sannsynlighetsovervekt for at de ulovlige forhol-
dene det har kommet til at har skjedd, har påvir-
ket den samlede mandatfordelingen mellom
listene, jf. sjette ledd. Se merknadene til § 13-1
tredje ledd.

Det følger av sjuende ledd at det skal holdes
omvalg i kommunen dersom riksvalgstyret kjen-
ner valget i kommunen ugyldig.

Åttende ledd regulerer situasjonen hvor fylkes-
tinget eller kommunestyret har vedtatt at hen-
holdsvis fylkestingsvalget eller kommunestyreval-
get er ugyldig. I slike tilfeller skal riksvalgstyret
bestemme om det skal holdes omvalg, jf. utkastet
til § 15-1 andre ledd. Dersom riksvalgstyret kom-
mer til at vilkårene for omvalg ikke er oppfylt, føl-
ger det av åttende ledd at riksvalgstyret i så fall
skal kjenne valget gyldig.

Det følger av niende ledd at riksvalgstyret må
være fulltallig for at riksvalgstyret skal kunne fatte
avgjørelse. Dette innebærer at dersom et medlem
får forfall, må medlemmet erstattes med et vara-
medlem for at riksvalgstyret skal være beslut-
ningsdyktig.

Til § 14-12 Klagebehandlingen i Høyesterett

Alminnelige motiver: punkt 20.4.3.3, 21.4.1, 21.4.2
og 21.4.3.

Bestemmelsen er ny.
Første ledd fastsetter når et søksmål skal avvi-

ses. Det vises til merknadene til utkastet § 14-11
første ledd.

Andre ledd første punktum regulerer når en
klage (søksmål) på Stortingets vedtak kan forkas-
tes. Det vises her til tilsvarende bestemmelse i
tvisteloven § 30-9 andre ledd. Det følger av andre
punktum at det er Høyesterett i plenum som skal
behandle et søksmål som ankeutvalget henviser
til behandling.

Tredje ledd regulerer når Høyesterett skal
kjenne stortingvalget ugyldig. Det vises til
merknadene til § 13-1 tredje ledd.

Fjerde ledd fastsetter regler for i hvilke kom-
muner det skal holdes omvalg. Det vises til
merknadene til § 13-1 fjerde ledd.
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Valget kan ikke kjennes ugyldig på grunnlag
av feil som kan rettes, jf. femte ledd.

Det skal holdes omvalg i de kommunene hvor
Høyesterett kjenner valget ugyldig, jf. sjette ledd.

Sjuende ledd regulerer situasjonen hvor Stor-
tinget har vedtatt at stortingsvalget er ugyldig og
det er klaget på dette vedtaket. Hvis Høyesterett
kommer til at vilkårene for å kjenne valget ugyldig
ikke er oppfylt, skal Høyesterett i plenum i dom
kjenne valget gyldig.

Kapittel 15. Omvalg

Til § 15-1 Når og hvordan omvalg skal gjennomføres

Alminnelige motiver: punkt 21.4.4.
Første ledd fastsetter at det skal holdes omvalg

dersom Stortinget, Høyesterett eller riksvalgsty-
ret kjenner et valg ugyldig, jf. utkastet §§ 13-1, 14-
12 og 14-11. Bestemmelsen er dels ny, dels en
videreføring av gjeldende valglov § 13-3 fjerde
ledd.

Det følger av andre ledd at det ikke automatisk
skal gjennomføres et omvalg selv om fylkestinget
eller kommunestyret kjenner et valg ugyldig. Om
det i så all skal gjennomføres et omvalg, avgjøres
av riksvalgstyret. Riksvalgstyret kan prøve alle
sider av saken.

Tredje ledd fastsetter egne regler for bruk av
manntallet ved et omvalg. Bestemmelsen videre-
fører gjeldende valglov § 13-5 første ledd.

Fjerde ledd er nytt og fastsetter regler for bruk
av valglistene ved et omvalg.

Femte ledd viderefører forskriftshjemmelen i
gjeldende valglov § 13-5 andre ledd, men hjemme-
len er begrenset til å kunne gjøre unntak fra
reglene om frister og adgangen til å forhånds-
stemme.

Til § 15-2 Hvem som fungerer som stortings-
representanter ved omvalg

Alminnelige motiver: punkt 22.5.8.
Bestemmelsen fastslår at de nyvalgte repre-

sentantene fungerer i vervet inntil omvalget er
endelig godkjent. Dette innebærer en viderefø-
ring av Stortingets praksis.

Til §§ 15-3 Hvem som fungerer som fylkestingsmed-
lemmer eller kommunestyremedlemmer ved omvalg

Alminnelige motiver: punkt 22.5.8.
Bestemmelsen inneholder regler om hvorvidt

det er de nye eller de gamle medlemmene av fyl-
kestinget eller kommunestyret som fungerer ved

et omvalg. Det er også foreslått tilsvarende regler
for underordnede organer i fylkeskommunene og
kommunene, jf. utkastet § 20-2.

Det følger av første ledd at valgperioden for de
sittende fylkestingsmedlemmene eller kommune-
styremedlemmene forlenges inntil et omvalg er
endelig godkjent, i tilfeller hvor riksvalgstyret
kjenner valget ugyldig før det konstituerende
møtet i fylkestinget eller kommunestyret.

Andre ledd regulerer situasjonen hvor det er
fylkestinget eller kommunestyret som kjenner val-
get ugyldig. Hvis riksvalgstyret er enig i at valget
er ugyldig, og bestemmer at det skal holdes
omvalg, er det de nyvalgte fylkestingsmedlem-
mene eller kommunestyremedlemmene som skal
fungere i vervene inntil et omvalg er endelig god-
kjent.

Kapittel 16. Beredskap

Til § 16-1 Utsatt eller forlenget valgting eller omvalg 
ved stortingsvalg

Alminnelige motiver: punkt 22.5.
Bestemmelsen er ny og innfører en bered-

skapshjemmel ved stortingsvalg. Bestemmelsen
lovfester adgang til å utsette eller forlenge valgtin-
get eller å holde omvalg på bakgrunn av ekstraor-
dinære hendelser. Utvalget foreslår å ta inn en til-
svarende hjemmel som i § 16-1 i Grunnloven § 54.
Beredskapsbestemmelsene i valgloven § 16-1 og
Grunnloven § 54 vil ikke være et rettslig hinder
for at myndighetene handler utenfor rammene av
disse bestemmelsene, så lenge tiltakene er i tråd
med konstitusjonell nødrett. Konstitusjonell
nødrett og beredskapsloven vil fortsatt kunne
komme til anvendelse, for eksempel i krigssitua-
sjoner eller dersom det ikke er mulig å samle
hverken et beslutningsdyktig Storting eller en
beslutningsdyktig regjering.

Første ledd lovfester adgang for Stortinget til å
utsette eller forlenge valgtinget. Et første vilkår er
at det har hendt noe ekstraordinært. Med begrepet
ekstraordinært settes en høy terskel for hvilke
alvorlige hendelser som omfattes av vilkåret. For-
hold som kan oppfylle kravet om noe ekstraordi-
nært, er naturkatastrofer som flom, jordskjelv mv.
Andre eksempler er terror, sabotasje på infra-
struktur, atomulykke og alvorlige epidemier.
Disse eksemplene er ikke uttømmende. Utvalget
ønsker å avgrense mot krigssituasjoner, og vilkå-
ret noe ekstraordinært innbefatter ikke slike hen-
delser. I krigssituasjoner vil den konstitusjonelle
nødretten og beredskapsloven kunne overta.
Etter beredskapsloven § 1 er Kongen – når Stor-
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tinget på grunn av krig er avskåret fra å utøve sin
virksomhet – gitt en generell fullmakt til å treffe
alle vedtak som er påkrevd for å ivareta rikets
interesser. Situasjonen som bestemmelsen tar
sikte på, er at Stortinget er satt helt ut av spill.
Dersom Stortinget er samlet eller kan sammen-
kalles, gjelder en mer begrenset fullmakt for Kon-
gen etter beredskapsloven § 3.

Videre er det et krav at det ekstraordinære er
egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne fra å
stemme. Vilkåret egnet uttrykker at det i visse til-
feller kan være tilstrekkelig med en risiko eller et
potensial for at velgerne hindres fra å stemme
grunnet hendelsen. Det er ikke et krav for å
utsette eller forlenge valget at det kan konstateres
at velgerne faktisk er hindret fra å stemme. Bak-
grunnen for dette er blant annet at omfanget av en
ekstraordinær hendelse kan være usikkert på det
tidspunktet beslutningen om å utsette eller for-
lenge valgtinget må tas. Beslutningen om å utsette
valgtinget må tas før valgtinget starter, mens
beslutningen om å forlenge valgtinget må tas før
valgtinget stenger. Vilkåret hindre inkluderer
ulike konsekvenser av den ekstraordinære hen-
delsen som kan få velgerne fra å stemme. Dette
innbefatter ikke bare en raskt konstaterbar skade,
sykdom eller fysisk hindring som stengte veier,
men også frykt, uro eller andre sosiale og psyko-
logiske reaksjoner som følge av hendelsen.

Et videre vilkår er kvalifikasjonskravet om at
en vesentlig del av velgerne potensielt må være for-
hindret fra å stemme grunnet hendelsen. Det er
ikke tilstrekkelig at et begrenset antall velgere i
en eller flere kommuner er rammet av en naturka-
tastrofe eller andre ekstraordinære hendelser,
selv der hendelsen har høy alvorlighetsgrad. Deri-
mot må et betydelig antall – en vesentlig del av
velgerne – være potensielt forhindret fra å
stemme grunnet hendelsen. Til grunn for vilkåret
ligger også at det må dreie seg om velgere, med
andre ord personer med stemmerett.

Kompetansen til å utsette eller forlenge valg-
tinget er lagt til Stortinget. For å bygge inn garan-
tier mot misbruk stiller bestemmelsen krav om at
Stortinget må avgjøre utsettelsen eller forlengel-
sen med to tredjedels flertall av Stortingets med-
lemmer. Dette utgjør et strengere flertallskrav
enn det som følger av Grunnloven § 121, jf. § 73,
for å behandle grunnlovsforslag. Et såpass strengt
flertallskrav reflekterer at det skal være en høy
skranke for å benytte denne bestemmelsen.

Å forlenge valgtinget på valgdagen kan enten
skje ved at myndighetene avbryter stemmingen
og åpner valgtinget på et senere tidspunkt, eller
ved at det pågående valgtinget fortsetter over et

lengre tidsrom enn opprinnelig fastsatt. Valgtinget
kan kun forlenges med én dag.

Andre ledd fastsetter et vilkår om at vedtak om
utsettelse eller forlengelse kan treffes bare så langt
det er nødvendig for å sikre velgerne mulighet til å
stemme. Dette er et krav til forholdsmessighet mel-
lom vedtaket om utsettelse eller forlengelse og for-
målet om å sikre velgerne mulighet til å stemme.
Nødvendighetskravet retter seg for det første mot
avgjørelsen av om valgtinget overhodet skal utset-
tes eller forlenges. Dersom det finnes andre min-
dre inngripende handlingsalternativer for å oppnå
formålet, er ikke utsettelsen eller forlengelsen
nødvendig. Valgtinget kan for det andre ikke utset-
tes eller forlenges i større omfang enn nødvendig
for å sikre velgerne mulighet til å stemme. Det vil
si at valgtinget ikke kan utsettes eller forlenges i
flere kommuner eller over et lengre tidsrom enn
det som er nødvendig for å sikre velgerne mulig-
het til å stemme. Til sist slår andre ledd fast at
maksimumsfristen for å utsette eller forlenge valg-
tinget er én måned etter det opprinnelige fastsatte
tidspunktet for valgtinget. Dette innebærer at der-
som Kongen i statsråd har fastsatt 10. september
som valgdag, må det utsatte eller forlengede valg-
tinget holdes senest 10. oktober.

Tredje ledd lovfester adgang for Kongen i stats-
råd til å forlenge eller utsette valgtinget når Stor-
tinget ikke kan samles. En slik beslutning medfø-
rer at samtlige statsråder som er til stede, kan hol-
des konstitusjonelt ansvarlig dersom bestemmel-
sen misbrukes. Videre er det et vilkår for at Kon-
gen i statsråd skal kunne vedta utsettelse eller
forlengelse, at et beslutningsdyktig Storting ikke
kan samles. Til forskjell fra Stortingets adgang til
å utsette valgtinget i inntil én måned etter første
ledd er adgangen for Kongen i statsråd til å utsette
valgtinget begrenset til sju dager. For øvrig gjel-
der de samme begrensningene som følger av før-
ste og andre ledd.

Fjerde ledd lovfester adgang for Stortinget til å
vedta omvalg. Myndigheten til å vedta omvalg er
lagt til det utgående Stortinget. Dette innebærer
at vedtak om omvalg må treffes før det nye Stor-
tinget trer sammen. Et omvalg innebærer at hele
valget holdes på nytt, og at alle velgerne må
stemme på nytt i de kommunene det er omvalg.
Når det gjelder tidsfrist for når omvalget må være
avsluttet, er det til forskjell fra utsettelse og forlen-
gelse av valgtinget i første, andre og tredje ledd
ikke fastsatt noen ytre tidsramme. Det gjelder
likevel også her en begrensning i at omvalget ikke
kan gjennomføres senere enn det som er nødven-
dig, jf. andre punktum om at vedtak om omvalg
kan treffes bare så langt det er nødvendig for å
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sikre velgerne mulighet til å stemme. I likhet med
utsettelse og forlengelse kan omvalg kun gjen-
nomføres i de kommunene det er nødvendig for å
sikre at velgerne får stemt.

Til § 16-2 Utsatt eller forlenget valgting eller omvalg 
ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Alminnelige motiver: punkt 22.5.
Paragrafen tilsvarer § 16-1, bare at den gjelder

ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Det
vises derfor til merknadene til § 16-1.

Til § 16-3 Omvalg

Bestemmelsen fastsetter at bestemmelsene om
gjennomføring av omvalg på bakgrunn av ugyldig-
het gjelder tilsvarende med omvalg på bakgrunn
av en ekstraordinær situasjon.

Til § 16-4 Første opptelling av forhåndsstemmesedler

Alminnelige motiver: punkt 22.5.3.
Bestemmelsen regulerer opptelling av for-

håndsstemmesedler i forbindelse med et utsatt
eller forlenget valgting.

Det følger av første ledd at dersom valgtinget
blir forlenget, kan opptellingen tidligst starte eller
fortsette dagen før det forlengede valgtinget. Det
er ikke fastsatt særlige regler for det tilfelle at
valgtinget blir utsatt. Det vil da følge av utkastets
§ 10-7 første ledd andre punktum at opptellingen
ikke kan begynne før dagen før det utsatte valget.

Andre ledd fastsetter at dersom valgtinget er
utsatt eller forlenget, og opptellingen av forhånds-
stemmer har startet, skal den stoppes. Opptellin-
gen kan først startes på nytt eller fortsettes dagen
før det utsatte eller forlengede valgtinget. Bestem-
melsen skal sikre at velgerne som stemmer ved et
utsatt eller forlenget valgting, ikke kjenner til det
foreløpige resultatet i kommunen.

Til § 16-5 Hvem som fungerer som stortings-
representant ved omvalg

Alminnelige motiver: punkt 22.5.8.
Bestemmelsen fastslår at de nyvalgte repre-

sentantene blir sittende i vervene inntil omvalget
er endelig godkjent.

Til § 16-6 Hvem som fungerer som fylkestings-
medlemmer eller kommunestyremedlemmer ved 
omvalg

Alminnelige motiver: 22.5.8.

Første ledd slår fast at dersom fylkestinget eller
kommunestyret ikke har holdt sitt konstituerende
møte på det tidspunktet Kongen i statsråd bestem-
mer at det skal holdes omvalg, skal valgperioden
forlenges for de sittende medlemmene av fylkes-
tinget eller kommunestyret.

Andre ledd regulerer den situasjonen at det
nyvalgte fylkestinget eller kommunestyret har
gjennomført sitt konstituerende møte før vedtak
om omvalg er truffet. I en slik situasjon skal de
nyvalgte medlemmene av fylkestinget eller kom-
munestyret bli sittende i vervene inntil omvalget
er endelig godkjent.

Kapittel 17. Nytt valgoppgjør i perioden. Kåring av 
vararepresentanter

Til § 17-1 Nytt valgoppgjør til Stortinget

Alminnelige motiver: 13.3.2.1.
Paragrafen viderefører gjeldende rett om at

det skal foretas nytt valgoppgjør dersom en repre-
sentantplass eller vararepresentantplass blir stå-
ende ubesatt, som i dag framgår av valgloven § 14-
1. Fullmakten til den valgte representanten eller
vararepresentanten, jf. andre ledd, skal godkjen-
nes av Stortinget, jf. Grunnloven § 64.

Til § 17-2 Nytt valgoppgjør til fylkestinget eller 
kommunestyret

Alminnelige motiver: 13.3.2.2.
Paragrafen viderefører gjeldende rett, som i

dag framgår av valgloven §§ 14-2, 11-11 og 11-13.

Kapittel 18. Bruk av IKT

Til § 18-1 Elektronisk valggjennomføringssystem

Alminnelige motiver: punkt 12.1.4.
Bestemmelsen er ny og lovfester bruken av et

statlig IKT-system.
Departementet er etter bestemmelsen første

ledd ansvarlig for å tilby et valggjennomførings-
system. I dag tilbyr staten et elektronisk valgadmi-
nistrativt system (EVA) som driftes og utvikles av
Valgdirektoratet.

Etter andre ledd er kommunene og fylkeskom-
munene forpliktet til å benytte det systemet som
departementet til enhver tid stiller til rådighet.

Bestemmelsen tredje ledd inneholder en hjem-
mel for departementet til i forskrift å gi regler om
bruken og sikringen av systemet. Det at det kan
stilles krav til sikringen av systemet, innebærer at
det kan stilles krav både til tilbyder av systemet, i
dag Valgdirektoratet, og til brukerne av systemet.
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Det kan også gis forskrift om hvilke opplysninger
kommunene må legge inn i systemet, med tilhø-
rende frister for dette.

Kapittel 19. Forskjellige bestemmelser

Til § 19-1 Forsøk i forbindelse med valg

Alminnelige motiver: 4.3.6.4 og 19.1.2.1.
Dette er en videreføring av gjeldende valglov

§ 15-1 med noen språklige endringer.

Til § 19-2 Oppbevaring, avhending og tilintetgjøring av 
valgmateriell

Alminnelige motiver: 19.1.2.1.
Dette er en videreføring av gjeldende valglov

§ 15-2 med noen språklige endringer.

Til § 19-3 Tilgang til manntallet og det øvrige 
materiellet

Alminnelige motiver: 19.1.2.1.
Dette er en videreføring av gjeldende valglov

§ 15-3 med noen språklige endringer.

Til § 19-4 Taushetsplikt

Alminnelige motiver: 19.1.2.1.
Første ledd er nytt. Bestemmelsen pålegger

alle som utfører et oppdrag i forbindelse med val-
get, taushetsplikt dersom de som følge av oppdra-
get får kjennskap til hvordan en velger har stemt.

Andre ledd viderefører bestemmelsen i gjel-
dende valglov § 15-4 andre ledd. Bestemmelsen i
gjeldende valglov § 15-4 første ledd om at forvalt-
ningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjel-
der tilsvarende ved valg, er ikke videreført. Dette
innebærer imidlertid ikke en materiell endring, da
det følger av forvaltningsloven at den også gjelder
i forbindelse med valg.

Til § 19-5 Beregning av frister

Alminnelige motiver: 19.1.2.1.
Paragrafen er en videreføring av gjeldende

valgloven § 15-5 første til tredje ledd med noen
språklige endringer.

Til § 19-6 Oversittelse av frister

Alminnelige motiver: 19.1.2.1.
Dette er en videreføring av gjeldende valglov

§ 15-5 fjerde ledd med noen språklige endringer.
Melding omfatter også erklæringer og beskjeder.

Til § 19-7 Opplysninger til valgstatistikk

Alminnelige motiver: 19.1.2.1.
Dette er en videreføring av gjeldende valglov

§ 15-7 med noen språklige endringer.

Til § 19-8 Unntak som gjelder Oslo

Alminnelige motiver: 19.1.2.1.
Dette er en videreføring av gjeldende valglov

§ 15-8 med noen språklige endringer. Siden Oslo
er den eneste kommunen som utgjør et eget fylke,
har paragrafen blitt endret til å gjelde kun Oslo og
ikke generelt for denne typen kommuner.

Til § 19-9 Utgifter som dekkes av staten

Alminnelige motiver: 19.1.2.3.
Dette er en videreføring av gjeldende valglov

§ 15-9 med noen språklige endringer. Utvalget
mener det er hensiktsmessig å vise til inntektssys-
temet her. Dette var ikke spesifisert tidligere, men
medfører ikke en realitetsendring.

Til § 19-10 Valgobservasjon

Alminnelige motiver: 19.1.2.1.
Dette er en videreføring av gjeldende valglov

§ 15-10.

Til § 19-11 Offentliggjøring av valgresultater og 
prognoser

Alminnelige motiver: 19.3.2.
Dette er dels en ny bestemmelse, dels en vide-

reføring av gjeldende valglov § 9-9.
Første ledd er delvis ny og regulerer adgangen

til å gi ut informasjon om reelle stemmetall og valg-
resultater. Her slås det fast at det ikke lenger er
tillatt for valgmyndighetene å gi ut informasjon
om valgresultater før klokken 21. Dette inkluderer
prognoser som er utarbeidet på grunnlag av stem-
metall. Dette gjelder også for utlevering til medier
som ved tidligere valg har inngått spesialavtale
med valgmyndighetene. Dette leddet innebærer
også et forbud mot å gi ut informasjon om valgre-
sultatet for kommuner, også for kommuner som
avslutter sin stemmegivning før klokken 21.
Bestemmelsen viderefører forbudet i gjeldende
valglov § 9-9 om at valgresultater ikke kan offent-
liggjøres før klokken 21 på valgdagen.

Andre ledd viderefører gjeldende rett og knyt-
ter seg til offentliggjøring av prognoser som er
basert på valgdagsmålinger eller andre typer
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undersøkelser som er gjennomført på valgtinget,
det vil si valgdagen og søndagen.

Til § 19-12 Overtredelsesgebyr

Alminnelige motiver: 19.1.2.4.
Første til tredje ledd samt sjette til åttende ledd

viderefører gjeldende valglov § 15-11 første til
fjerde ledd, sjette og sjuende ledd med noen
språklige endringer.

Fjerde ledd gjør det nå også mulig å ilegge
enkeltpersoner overtredelsesgebyr. Dersom en
ansatt i et foretak står bak overtredelsen i egen-
skap av å være ansatt i et foretak, er det likevel
foretaket som skal ilegges overtredelsesgebyret.

Femte ledd viderefører gjeldende valglov § 15-
11 femte ledd, men det er nå Klagenemnda for
mediesaker som er klageorgan for ilagt overtre-
delsesgebyr.

Kapittel 20. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser 
og endringer i andre lover

Til § 20-1 Ikrafttredelse

Første ledd fastsetter at loven trer i kraft fra det
tidspunktet Kongen bestemmer. Samtidig opphe-
ves gjeldende valglov.

Det følger av andre ledd at Kongen kan
bestemme at ulike deler av loven trer i kraft på
ulike tidspunkter. Tilsvarende kan ulike deler av
gjeldende valglov oppheves på ulike tidspunkter.

Til § 20-2 Endringer i andre lover

Til endringer i sameloven

§ 2-6 a
Bestemmelsen er ny og tilsvarer § 2-4 i utkas-

tet til ny valglov.

§ 2-10 a
Bestemmelsen er ny og tilsvarer § 19-1 i utkas-

tet til ny valglov.

Til endringer i inndelingsloven

§ 4 andre ledd
Alminnelige motiver: punkt 5.7.5.4.

Andre ledd regulerer hvilken konsekvens en
kommunesammenslåing som går på tvers av valg-
distriktsgrenser, skal ha. I slike tilfeller skal Stor-
tinget fatte et vedtak om hvilket valgdistrikt den

nye kommunen skal høre til. I tillegg innfører
bestemmelsen en begrensning om at sammenslå-
ingen ikke kan tre i kraft før dette vedtaket er fat-
tet. Andre ledd kommer kun til anvendelse når to
eller flere kommuner som tilhører ulike valgdis-
trikter, slås sammen.

Denne bestemmelsen må sees i sammenheng
med at det nå foreslås å ta inn navnet på alle kom-
munene i valgloven § 11-1 for å klargjøre hvilket
valgdistrikt de enkelte kommunene tilhører. Stor-
tingsvedtak etter § 4 andre ledd vil i en del tilfeller
måtte følges opp av en endring av valgloven § 11-
1, men en slik lovendring trenger ikke å være ved-
tatt før kommunesammenslåingen kan tre i kraft.
Det er ikke krav om at sammenslåingen må ha
trådt i kraft før den kan benyttes som grunnlag for
inndeling i valgdistrikter.

§ 6
Alminnelige motiver: punkt 5.7.5.4.

Første ledd er en videreføring av at Kongen kan
gjøre vedtak om justering av grenser mellom
kommuner.

Andre ledd er nytt og regulerer hvilken konse-
kvens en grensejustering som omfatter kommu-
ner i ulike valgdistrikter, skal få. På samme måte
som i ny § 4 andre ledd skal Stortinget vedta hvil-
ket valgdistrikt de kommunene som får tilført inn-
byggere skal tilhøre. Kommunen som avga inn-
byggere vil forbli i sitt opprinnelige valgdistrikt.
Dersom det gjøres en grensejustering der et
område med innbyggere flyttes fra kommune A til
kommune B, og det samtidig flyttes et annet
område med innbyggere fra kommune B til kom-
mune A, vil det måtte avklares hvilket valgdistrikt
begge de berørte kommunene skal tilhøre. På
samme måte som i § 4, vil ikke slike grensejuste-
ringer tre i kraft før Stortinget har vedtatt hvilke
valgdistrikter kommunene skal tilhøre.

Dette gjelder ikke dersom grensejusteringen
kun omfatter areal, ettersom areal ikke påvirker
mandatfordelingen etter utvalgets forslag.

Tredje ledd endrer hvem som kan beslutte
endringer av grenser mellom fylker, og slår fast at
slike beslutninger må fattes av Stortinget. Dette
erstatter reglen om at Kongen kan flytte inntil én
kommune mellom fylker. På samme måte som i
andre ledd er det gjort unntak for justeringer som
bare gjelder areal. Slike justeringer kan fortsatt
gjøres av Kongen.
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Kapittel 25  

Lovforslag

Utkast til ny lov om valg til Stortinget, 
fylkesting og kommunestyrer (valgloven).

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde

§ 1-1 Lovens formål og virkeområde
(1) Loven skal sikre frie og hemmelige valg.
(2) Loven gjelder ved valg av representanter til

Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.

Kapittel 2. Stemmerett og manntall

§ 2-1 Stemmerett ved stortingsvalg
(1) Norske statsborgere som har fylt 18 år

innen utgangen av valgåret, har stemmerett ved
stortingsvalg.

(2) For å få stemme må velgeren være innført i
manntallet i en kommune.

§ 2-2 Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommune-
styrevalg

(1) Norske statsborgere som har fylt 16 år
innen utgangen av valgåret, har stemmerett ved
fylkestingsvalg og kommunestyrevalg hvis de er
eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge.

(2) Personer som ikke er norske statsborgere,
har stemmerett hvis de har fylt 16 år innen utgan-
gen av valgåret og oppfyller ett av følgende vilkår:
a) De har vært folkeregistrert som bosatt i

Norge de 3 siste årene før valgdagen.
b) De er statsborgere i et annet nordisk land og

har blitt folkeregistrert som bosatt i Norge
senest 30. juni i valgåret.
(3) For å få stemme må velgeren være innført i

manntallet i en kommune.

§ 2-3 Ansvar for å opprette og oppdatere manntallet
(1) Departementet har ansvaret for å opprette

og oppdatere manntall.
(2) Departementet har ansvaret for at alle

kommuner får et manntall over personer med
stemmerett i kommunen.

(3) Manntallet skal oppdateres til og med lør-
dagen før valgdagen.

§ 2-4 Folkeregistermyndighetens ansvar
(1) Folkeregistermyndigheten skal av eget til-

tak og på egnet måte stille følgende til disposisjon
for valgmyndighetene:
a) et foreløpig manntall per 2. januar i valgåret

basert på stemmerettsvilkårene, til bruk i valg-
forberedelsene

b) opplysninger om hvem som skal innføres i
manntallet i kommunen per 30. juni.
(2) Taushetsplikt er ikke til hinder for at infor-

masjon kan utleveres etter første ledd.
(3) Folkeregistermyndigheten skal overføre

oppdateringer til det foreløpige manntallet per 2.
januar og manntallet per 30. juni til departementet.

§ 2-5 Hvilken kommune velgerne skal manntalls-
føres i

(1) Personer med stemmerett som er bosatt i
Norge, skal manntallsføres i den kommunen der
de var folkeregistrert som bosatt 30. juni i valg-
året.

(2) Personer med stemmerett som oppholder
seg på Svalbard og Jan Mayen, skal manntallsfø-
res i den kommunen der de sist var folkeregistrert
som bosatt.

(3) Personer med stemmerett som er bosatt
utenfor Norge, men som har vært folkeregistrert
som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før
valgdagen, skal manntallsføres i den kommunen
der de sist var folkeregistrert som bosatt.

(4) Personer med stemmerett som ikke har
vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet av
de siste 10 årene før valgdagen, skal manntallsfø-
res i den kommunen de stemmer til.

§ 2-6 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
(1) Valgstyret skal legge manntallet ut til

offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Mann-
tallet skal ligge ute til og med valgdagen.

(2) Valgstyret skal kunngjøre når og hvor
manntallet legges ut, og skal samtidig opplyse
hvordan velgerne skal gå fram for å få rettet feil i
manntallet.
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§ 2-7 Retting av manntallet
(1) Personer som mener at de selv eller andre

uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet i
kommunen, kan kreve at feilen skal rettes.

(2) Skriftlig og begrunnet krav om retting av
manntallet skal sendes til valgstyret i kommunen.

§ 2-8 Melding om endringer i manntallet
Hvis manntallet blir endret etter krav om ret-

ting, eller etter at valgstyret er blitt oppmerksom
på feil, skal valgstyret snarest gi melding om end-
ringen til de personene det gjelder. Valgstyret
skal også gi melding til personene det gjelder hvis
krav om retting ikke blir tatt til følge.

§ 2-9 Valgkort
(1) Alle personer med stemmerett som er

manntallsført i en kommune, og som har bosteds-
adresse innenlands, unntatt på Svalbard og Jan
Mayen, skal motta et valgkort.

(2) Departementet har ansvaret for å sende ut
valgkortene.

§ 2-10 Forskrift
Departementet kan gi forskrift om

a) manntallsføring, behandling og oppdatering av
det foreløpige manntallet og manntallet per 30.
juni samt uttrekk av manntallet til testformål

b) tilgang til og bruk av manntallseksemplarer
c) produksjon, utforming, utsendelse og bruk av

valgkort.

Kapittel 3. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg

§ 3-1 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg ved stor-
tingsvalg

En person er valgbar og plikter å ta imot valg
til Stortinget hvis han eller hun har stemmerett
ved valget og ikke er utelukket fra valg etter § 3-3.

§ 3-2 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg ved fylkes-
tingsvalg og kommunestyrevalg

En person er valgbar og plikter å ta imot valg
til fylkestinget eller kommunestyret hvis følgende
vilkår er oppfylt:
a) Han eller hun har stemmerett ved kommune-

styre- og fylkestingsvalg og har fylt 18 år innen
utgangen av valgåret.

b) Han eller hun er på valgdagen folkeregistrert
som bosatt i kommunen ved kommunestyre-
valg eller i en av kommunene i fylket ved fyl-
kestingsvalg.

c) Han eller hun er ikke utelukket fra valg etter
§ 3-3.

§ 3-3 Hvem som er utelukket fra valg
(1) Dommere i Høyesterett er utelukket fra

valg til Stortinget. De er likevel valgbare hvis de
fratrer embetene før listeforslaget godkjennes.

(2) Utelukket fra valg til fylkestinget eller kom-
munestyret er
a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann
b) kommunedirektøren i fylkeskommunen eller

kommunen og hans eller hennes stedfortreder
c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsva-

rende nivå i fylkeskommunen eller kommunen
d) sekretærer for fylkestinget eller kommunesty-

ret
e) den som har ansvaret for regnskapsfunksjo-

nen i fylkeskommunen eller kommunen
f) de som foretar revisjon av fylkeskommunen

eller kommunen
g) ansatte i fylkesrådets eller kommunerådets

sekretariat som har fått myndighet delegert
fra rådet.
(3) Personer som ellers ville ha vært utelukket

fra valg til fylkestinget eller kommunestyret på
grunn av sin stilling, er likevel valgbare hvis de
fratrer stillingen før fylkestinget eller kommune-
styret trer i funksjon.

§ 3-4 Fritak fra å stå på valgliste
Personer som ikke ønsker å stille til valg på en

valgliste, skal fritas fra å stå på listen hvis de gir
skriftlig melding om det innen den fristen som dis-
triktsvalgstyret, fylkesvalgstyret eller valgstyret
setter.

Kapittel 4. Valgorganer

§ 4-1 Riksvalgstyre
(1) Etter hvert stortingsvalg skal Stortinget

oppnevne et riksvalgstyre. Riksvalgstyret skal
behandle klager på valget, jf. § 14-1 bokstav a til d
og f og g.

(2) Riksvalgstyret skal ha 5 medlemmer. Lede-
ren og 2 andre medlemmer skal være dommere.
Det skal oppnevnes 3 felles varamedlemmer for
de medlemmene som er dommere, og 2 felles
varamedlemmer for de andre medlemmene.

(3) Riksvalgstyret fungerer i 4 år fra 1. januar
det andre årsskiftet etter stortingsvalget.

(4) Følgende personer kan ikke oppnevnes til
riksvalgstyret:
a) medlemmer av regjeringen
b) medlemmer og varamedlemmer av Stortin-

get, fylkesting og kommunestyrer
c) statssekretærer og politisk rådgivere i depar-

tementene og på Stortinget.
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(5) Medlemmer og varamedlemmer av
riksvalgstyret som stiller til valg til Stortinget, fyl-
kestinget eller kommunestyret, går ut av
riksvalgstyret.

(6) Stortinget kan løse et medlem eller vara-
medlem fra vervet når han eller hun ber om det av
personlige grunner eller grovt har krenket plikter
som følger med vervet.

(7) I særlige tilfeller kan Stortinget løse ett
eller flere medlemmer eller varamedlemmer fra
vervet hvis det er nødvendig for at riksvalgstyret
skal kunne utføre sine oppgaver.

(8) Vedtak om å løse et medlem eller et vara-
medlem fra vervet fattes med 2/3 av stemmene,
men med vanlig flertall når vedkommende selv
ber om å bli løst fra vervet.

(9) Når et medlem eller varamedlem av
riksvalgstyret dør eller fratrer etter femte, sjette
eller sjuende ledd, skal Stortinget oppnevne et
nytt medlem eller varamedlem for resten av stor-
tingsperioden.

(10) Medlemmene og varamedlemmene i
riksvalgstyret kan gjenoppnevnes.

(11) Stortingets administrasjon fungerer som
sekretariat for riksvalgstyret. Stortinget kan ikke
instruere Stortingets administrasjon når den fun-
gerer som sekretariat for riksvalgstyret.

(12) Stortinget fastsetter godtgjøring til
riksvalgstyrets medlemmer og varamedlemmer.

§ 4-2 Distriktsvalgstyre
Ved stortingsvalg skal hvert valgdistrikt ha et

distriktsvalgstyre med minst 3 medlemmer. Fyl-
kestinget i den fylkeskommunen der valgdistrik-
tet ligger, velger selv leder, nestleder og øvrige
medlemmer og varamedlemmer. I Oslo kommune
velger kommunestyret selv leder, nestleder og
øvrige medlemmer og varamedlemmer.

§ 4-3 Fylkesvalgstyre
Ved fylkestingsvalg skal hvert valgdistrikt ha

et fylkesvalgstyre med minst 3 medlemmer. Fyl-
kestinget velger selv leder, nestleder og øvrige
medlemmer og varamedlemmer.

§ 4-4 Valgstyre
Hver kommune skal ha et valgstyre med minst

3 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder,
nestleder og øvrige medlemmer og varamedlem-
mer.

§ 4-5 Stemmestyrer
(1) På valgtinget skal hvert valglokale ha et

stemmestyre med minst 3 medlemmer.

(2) Hver kommune skal i tillegg ha et sentralt
stemmestyre med minst 3 medlemmer.

(3) Kommunestyret velger leder, nestleder og
øvrige medlemmer og varamedlemmer til stem-
mestyrene. Kommunestyret kan delegere til
valgstyret å oppnevne stemmestyrene.

Kapittel 5. Krav til og behandling av liste-
forslag

§ 5-1 Krav til listeforslag
(1) Et listeforslag må inneholde opplysninger

om
a) hvilket valg listeforslaget gjelder for
b) overskriften på listeforslaget
c) hvilke kandidater som stiller til valg på liste-

forslaget
d) hvem som har skrevet under på listeforslaget.

(2) Hvis listeforslaget er satt fram av et regis-
trert politisk parti, skal overskriften være partiets
registrerte navn. Overskriften må ellers ikke
kunne forveksles med navnet på et registrert poli-
tisk parti eller en registrert samepolitisk enhet
eller med overskriften på andre listeforslag i
samme valgdistrikt.

(3) Kandidater kan bare stå på ett listeforslag i
valgdistriktet. Kandidatene skal være oppført med
fornavn, etternavn og fødselsår. Kandidatenes stil-
ling eller bosted kan føres på listeforslaget. Dette
skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå for-
veksling av kandidatene.

(4) Listeforslaget skal ikke inneholde annen
informasjon til velgerne enn det som framgår av
paragrafen her.

(5) Det samme partiet eller den samme grup-
pen kan bare stille 1 liste i hvert valgdistrikt.

§ 5-2 Antall kandidater på listeforslaget
(1) Ved stortingsvalg skal listeforslaget inne-

holde navnet på minst 5 kandidater. Forslaget kan
maksimalt inneholde 6 flere navn enn det skal vel-
ges representanter fra valgdistriktet.

(2) Ved fylkestingsvalg skal listeforslaget inne-
holde navnet på minst 5 kandidater når fylkestin-
get har fra 35 til 41 medlemmer. Når fylkestinget
har fra 43 til 49 medlemmer, skal listeforslaget
inneholde navnet på minst 7 kandidater. Når fyl-
kestinget har 51 eller flere medlemmer, skal liste-
forslaget inneholde navnet på minst 9 kandidater.
Forslaget kan maksimalt inneholde 6 flere navn
enn det skal velges representanter.

(3) Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget
inneholde navnet på minst 5 kandidater når kom-
munestyret har fra 11 til 33 medlemmer. Når kom-
munestyret har fra 35 til 41 medlemmer, skal liste-
forslaget inneholde navnet på minst 6 kandidater.
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Når kommunestyret har 43 eller flere medlem-
mer, skal listeforslaget inneholde navnet på minst
7 kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde
6 flere navn enn det skal velges representanter.

(4) Navnene til kandidatene skal settes opp i
rekkefølge.

§ 5-3 Stemmetillegg
(1) De som setter fram listeforslag kan gi

stemmetillegg til kandidatene på listeforslaget.
(2) Kandidater med stemmetillegg får et til-

legg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25
prosent av det antallet stemmesedler som listen
får ved valget.

(3) Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg kan
forslagsstillerne gi stemmetillegg til det antall
kandidater de ønsker.

(4) Ved kommunestyrevalg kan forslagsstil-
lerne gi et visst antall av de øverste kandidatene
på listeforslaget stemmetillegg. Forslagsstillerne
kan gi stemmetillegg til følgende antall kandida-
ter:
a) inntil 4 når kommunestyret har fra 11 til 23

medlemmer
b) inntil 6 når kommunestyret har fra 25 til 53

medlemmer
c) inntil 10 når kommunestyret har 55 eller flere

medlemmer.
(5) Navnene til kandidater med stemmetillegg

skal stå øverst på listeforslaget og med uthevet
skrift.

§ 5-4 Antall underskrifter på listeforslaget
(1) Listeforslag fra partier i Partiregisteret som

ved forrige stortingsvalg fikk minst 5000 stemmer
i hele landet, skal være underskrevet av 2 styre-
medlemmer i partiets avdeling med ansvar for det
valgdistriktet listen gjelder. Det samme gjelder for
partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter
forrige stortingsvalg. Hvis et registrert politisk
parti stiller listeforslag sammen med en uregis-
trert gruppe, gjelder likevel bestemmelsene i
andre ledd.

(2) Listeforslag fra andre forslagsstillere skal
være underskrevet av minst så mange personer
som tilsvarer 1 prosent av antall personer med
stemmerett ved forrige valg i valgdistriktet. Ved
kommunestyrevalg er underskrift fra 1000 perso-
ner uansett alltid tilstrekkelig.

(3) Underskriverne må ha stemmerett i valg-
distriktet.

§ 5-5 Vedlegg til listeforslaget
Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

a) oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til
dem som har underskrevet på listeforslaget

b) oversikt over kandidatenes fødselsdato
c) forsikring fra kandidater som ikke er folkere-

gistrert som bosatt i valgdistriktet ved fylkes-
tingsvalg eller i kommunen ved kommunesty-
revalg, om at de vil være folkeregistrert der på
valgdagen

d) forsikring fra kandidater som på grunn av sin
stilling ikke er valgbare ved fylkestingsvalg
eller kommunestyrevalg, om at de vil fratre
stillingen før fylkestinget eller kommunestyret
trer i funksjon.

§ 5-6 Tillitsvalgte og tillitsutvalg
(1) Hvis et listeforslag fra et registrert politisk

parti er underskrevet av 2 styremedlemmer i parti-
ets avdeling med ansvar for det valgdistriktet
listen gjelder, jf. § 5-4 første ledd, er disse 2 styre-
medlemmene tillitsvalgt og vararepresentant for
listeforslaget. Styret for lokalavdelingen er tillits-
utvalg.

(2) For øvrige listeforslag er de 2 øverste
underskriverne på listeforslaget henholdsvis til-
litsvalgt og vararepresentant. De 5 øverste under-
skriverne er tillitsutvalg, og de 3 neste er varare-
presentanter.

(3) Den tillitsvalgte og vararepresentanten har
myndighet til å forhandle med distriktsvalgstyret,
fylkesvalgstyret eller valgstyret om endringer på
listeforslaget.

(4) Tillitsutvalget har myndighet til å trekke
tilbake listeforslaget og til å klage på valget på
vegne av valglisten.

(5) Hvis det er uklart hvem som har rett til å
representere et registrert politisk parti på lokalt
nivå, og dermed rett til å stille liste for dette par-
tiet, skal valgmyndighetene innhente uttalelse fra
partiets utøvende organ og legge den til grunn, jf.
partiloven § 3 andre ledd bokstav b.

§ 5-7 Frist for å levere listeforslaget
(1) Frist for å levere et listeforslag er kl. 12 den

31. mars i valgåret.
(2) Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg reg-

nes listeforslaget som levert når det er kommet
inn til fylkeskommunen.

(3) Ved kommunestyrevalg regnes listeforsla-
get som levert når det er kommet inn til kommu-
nen.

(4) Hvis det ved kommunestyrevalg er levert
færre enn 2 listeforslag når fristen løper ut, kan
kommunestyret selv utsette fristen til kl. 12 den
30. april.
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(5) Listeforslag som leveres etter fjerde ledd,
må inneholde bekreftelse fra kandidatene på at de
samtykker til å stå på listen.

§ 5-8 Tilbakekalling av listeforslaget
Tillitsutvalget kan kalle tilbake listeforslaget

fram til det er godkjent. Melding om tilbakekal-
ling må gis til distriktsvalgstyret ved stortingsvalg,
til fylkesvalgstyret ved fylkestingsvalg og til valg-
styret ved kommunestyrevalg. Meldingen må være
kommet inn til distriktsvalgstyret, fylkesvalgstyret
eller valgstyret før listeforslaget har blitt godkjent.

§ 5-9 Hvem som har ansvaret for å godkjenne liste-
forslaget

(1) Ved stortingsvalg godkjenner eller forkas-
ter distriktsvalgstyret listeforslag og tilbakekallin-
ger av listeforslag.

(2) Ved fylkestingsvalg godkjenner eller for-
kaster fylkesvalgstyret listeforslag og tilbakekal-
linger av listeforslag.

(3) Ved kommunestyrevalg godkjenner eller
forkaster valgstyret listeforslag og tilbakekallin-
ger av listeforslag.

(4) Vedtak om godkjenning eller forkasting
skal fattes senest 1. juni i valgåret.

§ 5-10 Valgmyndighetenes behandling av listeforsla-
gene

(1) Listeforslagene skal legges ut til offentlig
ettersyn etter hvert som de kommer inn.

(2) Hvis et listeforslag ved innleveringen ikke
oppfyller kravene i loven her, skal valgmyndighe-
tene i samarbeid med listeforslagets tillitsvalgte
forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven.

(3) Hvis en tilbakekalling av et listeforslag
ikke oppfyller kravene i loven her, skal valgmyn-
dighetene i samarbeid med listeforslagets tillitsut-
valg forsøke å bringe tilbakekallingen i samsvar
med loven.

(4) Valgmyndighetene skal gi melding til samt-
lige kandidater på listeforslagene om at de er satt
opp på et listeforslag, og opplyse om at kandida-
tene etter § 3-4 har rett til å bli fritatt fra å stå på
valglisten.

(5) Valgmyndighetene skal pålegge underskri-
vere eller kandidater som står på flere listeforslag
i valgdistriktet, å melde fra innen en bestemt frist
om hvilket listeforslag de vil stå på. Hvis de ikke
svarer innen fristen, skal de settes opp på det liste-
forslaget som kom inn først.

§ 5-11 Endring av listeforslaget etter innleverings-
fristen

(1) Etter at fristen for innlevering av liste-
forslag er utløpt, kan forslagsstillerne bare gjøre
de endringene som er nødvendige for å bringe
listeforslaget i samsvar med kravene i loven her.

(2) Hvis en kandidat strykes fra listeforslaget,
kan listen suppleres med et nytt navn. Listeforsla-
gets tillitsvalgte kan i så fall bestemme om navnet
skal settes på den tomme plassen, eller om de
etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforan-
dret rekkefølge, og at listen da skal suppleres med
et nytt navn nederst. Når det skal settes inn et nytt
navn, skal den tillitsvalgte legge ved en erklæring
fra den nye kandidaten om at han eller hun er vil-
lig til å stå som kandidat på listen.

§ 5-12 Kunngjøring av godkjente valglister
Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyn-

dighetene legge valglistene ut til offentlig etter-
syn. Valgmyndighetene skal kunngjøre overskrif-
tene på de godkjente valglistene og stedene der
de er lagt ut.

§ 5-13 Trykking av stemmesedler
(1) Ved stortingsvalg har distriktsvalgstyret

ansvaret for at det trykkes stemmesedler for alle
de godkjente valglistene i valgdistriktet.

(2) Ved fylkestingsvalg har fylkesvalgstyret
ansvaret for at det trykkes stemmesedler for alle
de godkjente valglistene i valgdistriktet.

(3) Ved kommunestyrevalg har valgstyret
ansvaret for at det trykkes stemmesedler for alle
de godkjente valglistene i kommunen.

(4) Stemmesedlene skal være klare til bruk
når den ordinære forhåndsstemmingen starter 10.
august.

§ 5-14 Forskrift
Departementet kan gi forskrift om behandling

av listeforslag og om utforming, trykking og
utsending av stemmesedler. Departementet kan
også gi forskrift om krav til elektroniske under-
skrifter etter § 5-4.

Kapittel 6. Forhåndsstemming innenlands

§ 6-1 Når velgerne kan forhåndsstemme
(1) Velgere innenlands kan forhåndsstemme i

perioden fra 10. august til og med fredagen før
valgdagen. På fredagen før valgdagen skal for-
håndsstemmingen avsluttes senest kl. 18.

(2) Velgere på Svalbard og Jan Mayen kan for-
håndsstemme i perioden fra 1. juli til og med nest
siste fredag før valgdagen.
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(3) Valglokalet stenges på det tidspunktet som
er fastsatt. Velgere som har møtt fram før stenge-
tid, skal få stemme.

(4) Velgere som ikke kan stemme i perioden
fra 10. august til og med valgdagen, kan forhånds-
stemme i perioden fra 1. juli og fram til den ordi-
nære forhåndsstemmingen starter 10. august (tid-
ligstemming). Disse velgerne må henvende seg til
kommunen og be om å få stemme, jf. § 6-8. Dette
leddet gjelder ikke for velgere på Svalbard og Jan
Mayen.

§ 6-2 Antall stemmemottakere
Minst 2 stemmemottakere skal være til stede

når velgeren forhåndsstemmer innenlands. Dette
gjelder ikke når velgerne forhåndsstemmer på
Svalbard og Jan Mayen.

§ 6-3 Hvem som oppnevner stemmemottakere
(1) Valgstyret oppnevner stemmemottakere

innenlands.
(2) Sysselmannen oppnevner stemmemotta-

kere på Svalbard.
(3) Departementet oppnevner stemmemotta-

kere på Jan Mayen.

§ 6-4 Hvor velgerne kan forhåndsstemme
(1) Valgstyret bestemmer selv hvor velgerne

kan forhåndsstemme innenlands.
(2) Velgere som oppholder seg på helse- og

omsorgsinstitusjoner og i fengsler, skal kunne for-
håndsstemme der.

(3) Velgere kan etter søknad forhåndsstemme
der de oppholder seg, hvis de på grunn av sykdom
eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på steder
som nevnt i første ledd. Valgstyret fastsetter selv
fristen for når en søknad om å få forhåndsstemme
etter leddet her må være kommet inn til kommu-
nen. Fristen kan ikke settes tidligere enn den siste
tirsdagen før valgdagen. Søknadsfristen skal
kunngjøres. Dette leddet gjelder ikke velgere på
Svalbard og Jan Mayen.

(4) Sysselmannen bestemmer hvor på Sval-
bard velgerne kan forhåndsstemme.

(5) Departementet bestemmer hvor på Jan
Mayen velgerne kan forhåndsstemme.

§ 6-5 Hvordan velgerne kan forhåndsstemme i egen
kommune

(1) Velgeren skal avskjermet og usett velge
stemmeseddel, gjøre eventuelle endringer og
brette sammen stemmeseddelen, slik at det ikke
er synlig hva velgeren har stemt.

(2) Hvis velgeren er manntallsført i kommu-
nen og det ikke allerede er krysset av ved velge-

rens navn i manntallet, skal stemmemottakeren
stemple stemmeseddelen og sette kryss ved vel-
gerens navn. Det skal settes kryss for hvert valg
velgeren har stemt ved. Velgeren legger selv
stemmeseddelen i en urne.

(3) Hvis stemmemottakeren ikke kan sette
kryss ved velgerens navn i manntallet, skal stem-
memottakeren stemple stemmeseddelen før vel-
geren selv legger den i en stemmeseddelkonvo-
lutt og limer konvolutten igjen. Ved fylkestings-
valg og kommunestyrevalg legges stemmesedde-
len for hvert valg i hver sin stemmeseddelkonvo-
lutt. Stemmemottakeren legger stemmeseddel-
konvolutten(e) sammen med informasjon om
velgerens identitet i en omslagskonvolutt og limer
omslagskonvolutten igjen. Velgeren legger
omslagskonvolutten i en urne.

(4) Valgstyret kan selv i særlige tilfeller
bestemme at det ved enkelte forhåndsstemme-
mottak skal brukes stemmeseddelkonvolutt og
omslagskonvolutt istedenfor at stemmeseddelen
legges rett i en urne. Stemmingen foregår da som
beskrevet i tredje ledd.

§ 6-6 Hvordan velgerne kan forhåndsstemme utenfor
egen kommune

(1) Velgeren skal avskjermet og usett velge
stemmeseddel, gjøre eventuelle endringer og
brette sammen stemmeseddelen, slik at det ikke
er synlig hva velgeren har stemt.

(2) Velgere som er innført i manntallet i en
annen kommune, skal bruke stemmeseddelkon-
volutt. Etter at stemmeseddelen er stemplet, leg-
ger velgeren den i en stemmeseddelkonvolutt og
limer konvolutten igjen. Ved fylkestingsvalg og
kommunestyrevalg legges stemmeseddelen for
hvert valg i hver sin stemmeseddelkonvolutt.
Stemmemottakeren legger stemmeseddelkonvo-
lutten(e) sammen med informasjon om velgerens
identitet i en omslagskonvolutt og limer omslags-
konvolutten igjen. Velgeren legger omslagskonvo-
lutten i en urne.

(3) Valgstyret skal sørge for at omslagskonvo-
lutten blir sendt til kommunen der velgeren er
manntallsført.

§ 6-7 Hvordan velgerne kan forhåndsstemme på
Svalbard og Jan Mayen

(1) Velgeren skal avskjermet og usett velge
stemmeseddel, gjøre eventuelle endringer og
brette sammen stemmeseddelen, slik at det ikke
er synlig hva velgeren har stemt.

(2) Velgeren legger stemmeseddelen i en
stemmeseddelkonvolutt og limer den igjen. Ved
fylkestingsvalg og kommunestyrevalg legges
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stemmeseddelen for hvert valg i hver sin stemme-
seddelkonvolutt. Stemmemottakeren legger stem-
meseddelkonvolutten(e) i en omslagskonvolutt og
limer omslagskonvolutten igjen. Stemmemottake-
ren skal deretter påføre omslagskonvolutten
a) valgstyrets navn og adresse
b) velgerens navn og fødselsnummer
c) velgerens adresse på hjemstedet 30. juni i valg-

året, eventuelt siste adresse i Norge hvis vel-
geren har meldt flytting til utlandet

d) tid og sted for stemmingen.
(3) Stemmemottakeren og velgeren skriver

deretter under på omslagskonvolutten.

§ 6-8 Hvordan velgerne kan forhåndsstemme før den
ordinære forhåndsstemmingen (tidligstemming)

(1) Velgeren skal avskjermet og usett velge
stemmeseddel, gjøre eventuelle endringer og
brette sammen stemmeseddelen, slik at det ikke
er synlig hva velgeren har stemt.

(2) Stemmemottakeren skal stemple stemme-
seddelen før velgeren selv legger den i en stem-
meseddelkonvolutt og limer konvolutten igjen.
Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg legges
stemmeseddelen for hvert valg i hver sin stemme-
seddelkonvolutt. Stemmemottakeren legger stem-
meseddelkonvolutten(e) sammen med informa-
sjon om velgerens identitet i en omslagskonvolutt
og limer omslagskonvolutten igjen. Velgeren leg-
ger omslagskonvolutten i en urne.

(3) Valgstyret skal sørge for at omslagskonvo-
lutten blir sendt til den kommunen der velgeren
er manntallsført.

Kapittel 7. Forhåndsstemming i utlandet

§ 7-1 Når velgerne kan forhåndsstemme
(1) Velgere i utlandet kan forhåndsstemme i

perioden fra 1. juli til og med nest siste fredag før
valgdagen.

(2) Velgerne er selv ansvarlige for å forhånds-
stemme så tidlig at stemmene kommer inn til
valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

§ 7-2 Hvem som kan motta forhåndsstemmer
(1) Utenrikstjenestemenn ved norske uten-

riksstasjoner, unntatt ved honorære utenrikssta-
sjoner, er stemmemottakere i utlandet. Utenriks-
departementet kan oppnevne stemmemottakere
ved honorære norske utenriksstasjoner. Stasjons-
sjefen kan oppnevne en eller flere av stasjonens
funksjonærer til stemmemottakere.

(2) Departementet oppnevner stemmemotta-
kere på øvrige steder i utlandet.

§ 7-3 Hvor velgerne kan forhåndsstemme
(1) Velgere i utlandet kan forhåndsstemme

ved norske utenriksstasjoner, unntatt ved honor-
ære utenriksstasjoner. De kan likevel stemme ved
honorære norske utenriksstasjoner hvis Utenriks-
departementet har oppnevnt stemmemottakere
der. Stasjonssjefen kan bestemme at velgerne kan
forhåndsstemme utenfor stasjonens område.

(2) Departementet bestemmer hvor velgerne
ellers kan stemme i utlandet.

§ 7-4 Hvordan velgerne kan forhåndsstemme
(1) Velgeren skal avskjermet og usett velge

stemmeseddel, gjøre eventuelle endringer og
brette sammen stemmeseddelen, slik at det ikke
er synlig hva velgeren har stemt.

(2) Velgeren legger stemmeseddelen i en
stemmeseddelkonvolutt og limer den igjen. Ved
fylkestingsvalg og kommunestyrevalg legges
stemmeseddelen for hvert valg i hver sin stemme-
seddelkonvolutt. Stemmemottakeren legger stem-
meseddelkonvolutten(e) i en omslagskonvolutt og
limer omslagskonvolutten igjen. Stemmemottake-
ren skal deretter påføre omslagskonvolutten
a) valgstyrets navn og adresse
b) velgerens navn og fødselsnummer
c) velgerens folkeregistrerte adresse i Norge 30.

juni i valgåret, eventuelt siste adresse hvis vel-
geren har meldt flytting til utlandet

d) tid og sted for stemmingen.
(3) Stemmemottakeren og velgeren skriver

deretter under på omslagskonvolutten.

§ 7-5 Brevstemming
Hvis en velger som oppholder seg i utlandet,

ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemotta-
ker, kan velgeren selv stemme ved brev uten at en
stemmemottaker er til stede. § 7-4 gjelder tilsva-
rende så langt den passer. Velgeren fører opplys-
ningene på omslagskonvolutten.

Kapittel 8. Stemming på valgtinget

§ 8-1 Når velgerne kan stemme
(1) Stortingsvalg skal holdes i alle kommuner

på den samme mandagen i september måned i det
siste året av hver stortingsperiode.

(2) Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg
skal holdes i alle kommuner på den samme man-
dagen i september måned hvert fjerde år. Valgene
holdes i det andre året av hver stortingsperiode.

(3) Kongen i statsråd fastsetter valgdagen.
(4) Kommunestyret kan selv bestemme at det

på ett eller flere steder i kommunen skal holdes



368 NOU 2020: 6
Kapittel 25 Frie og hemmelige valg

valg også søndagen før valgdagen. Denne sønda-
gen og valgdagen utgjør til sammen valgtinget.

(5) Valgstyret bestemmer selv når valgloka-
lene skal åpnes og stenges. Kommunestyret kan
selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlem-
mene, bestemme å holde valglokalene åpne len-
ger enn det valgstyret har vedtatt. Et slikt vedtak
må fattes senest samtidig med budsjettvedtaket
for det året da valget skal holdes. På valgdagen
stenges valglokalene senest kl. 21.

(6) Valglokalet stenges på det tidspunktet som
er fastsatt. Velgere som har møtt fram før stenge-
tid, skal få stemme.

§ 8-2 Hvor velgerne kan stemme
(1) Kommunestyret avgjør hvordan kommu-

nen skal deles inn i stemmekretser. Kommunesty-
ret kan delegere denne myndigheten til valgsty-
ret. Ved avgjørelsen om inndeling i stemmekret-
ser skal det legges særlig vekt på reiseavstander
og transporttilbud. Kommunen skal orientere sen-
tral matrikkelmyndighet om endringer i stemme-
kretsinndelingen senest 31. mars i valgåret.

(2) Valgstyret bestemmer selv hva som skal
være valglokaler. Det skal være ett valglokale for
hver stemmekrets. Valgstyret kan opprette ekstra
valglokaler for en stemmekrets hvis det er nød-
vendig for å sikre at velgerne får mulighet til å
stemme.

§ 8-3 Bruk av elektronisk manntall
Valgstyret kan selv velge om kommunen skal

bruke et elektronisk manntall eller et papirmann-
tall.

§ 8-4 Hvordan velgerne kan stemme i valglokaler
med elektronisk manntall

(1) Når valglokalene åpnes, skal velgere som
er innført i manntallet i kommunen, få stemme
etter hvert som de møter fram.

(2) Velgeren skal avskjermet og usett velge
stemmeseddel, gjøre eventuelle endringer og
brette sammen stemmeseddelen, slik at det ikke
er synlig hva velgeren har stemt.

(3) Hvis velgeren er innført i manntallet til
kommunen og det ikke allerede er krysset av ved
velgerens navn i manntallet, skal stemmemottake-
ren stemple stemmeseddelen og sette kryss ved
velgerens navn. Det skal settes kryss for hvert
valg velgeren har stemt ved. Velgeren legger selv
stemmeseddelen i en urne.

(4) Stemmesedlene skal telles opp i den kret-
sen der velgeren stemte, selv om velgeren er
manntallsført i en annen krets.

(5) Hvis stemmemottakeren ikke kan sette
kryss ved velgerens navn i manntallet, skal stem-
memottakeren stemple stemmeseddelen før vel-
geren selv legger den i en stemmeseddelkonvo-
lutt og limer konvolutten igjen. Ved fylkestings-
valg og kommunestyrevalg legges stemmesedde-
len for hvert valg i hver sin stemmeseddelkonvo-
lutt. Stemmemottakeren legger stemmeseddel-
konvolutten(e) sammen med informasjon om
velgerens identitet i en omslagskonvolutt og limer
omslagskonvolutten igjen. Velgeren legger
omslagskonvolutten i en urne.

(6) Hvis stemmemottakeren på grunn av man-
glende forbindelse med manntallet ikke kan sette
kryss ved velgerens navn i manntallet, skal stem-
memottakeren stemple stemmeseddelen før vel-
geren selv legger den i en stemmeseddelkonvo-
lutt og limer konvolutten igjen. Ved fylkestings-
valg og kommunestyrevalg legges stemmesedde-
len for hvert valg i hver sin stemmeseddelkonvo-
lutt. Stemmemottakeren legger stemmeseddel-
konvolutten(e) i en beredskapskonvolutt sammen
med informasjon om velgerens identitet. Velgeren
legger beredskapskonvolutten i en urne. I kom-
muner med todagersvalg skal eventuelle bered-
skapsstemmer som er mottatt på søndag, behand-
les og krysses av i det elektroniske manntallet før
valglokalene åpnes på mandag.

§ 8-5 Hvordan velgerne kan stemme i valglokaler
med papirmanntall

(1) Når valglokalene åpnes, skal velgere som
er innført i manntallet i kommunen, få stemme
etter hvert som de møter fram.

(2) Velgeren skal avskjermet og usett velge
stemmeseddel, gjøre eventuelle endringer og
brette sammen stemmeseddelen, slik at det ikke
er synlig hva velgeren har stemt.

(3) Hvis velgeren er innført i manntallet til
stemmekretsen og det ikke allerede er krysset av
ved velgerens navn i manntallet, skal stemmemot-
takeren stemple stemmeseddelen og sette kryss
ved velgerens navn. Det skal settes kryss for hvert
valg velgeren har stemt ved. Velgeren legger selv
stemmeseddelen i en urne.

(4) Hvis stemmemottakeren ikke kan sette
kryss ved velgerens navn i manntallet, skal stem-
memottakeren stemple stemmeseddelen før velge-
ren selv legger den i en stemmeseddelkonvolutt
og limer konvolutten igjen. Ved fylkestingsvalg og
kommunestyrevalg legges stemmeseddelen for
hvert valg i hver sin stemmeseddelkonvolutt.
Stemmemottakeren legger stemmeseddelkonvo-
lutten(e) i en omslagskonvolutt, limer omslags-
konvolutten igjen og påfører informasjon om velge-
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rens identitet. Velgeren legger omslagskonvolut-
ten i en urne.

(5) Fjerde ledd gjelder også for velgere som
stemmer i et valglokale som er opprettet etter § 8-
2 andre ledd tredje punktum.

Kapittel 9. Fellesbestemmelser for stemming

§ 9-1 Kunngjøring av når og hvor velgerne kan
stemme

(1) Valgstyret skal kunngjøre når og hvor vel-
gerne kan stemme.

(2) Sysselmannen skal kunngjøre når og hvor
velgerne kan stemme på Svalbard.

(3) Departementet kan gi forskrift om kunn-
gjøring av tid og sted for stemming og om endring
av tid og sted for stemming.

§ 9-2 Hvem som ikke kan være stemmemottaker eller
valgfunksjonær

(1) En person som er oppført på en valgliste
ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan
ikke være stemmemottaker eller valgfunksjonær i
kommunene i valgdistriktet. Personen kan heller
ikke delta i opptellingen i valgdistriktet eller i en
av kommunene i valgdistriktet.

(2) En person som er oppført på en valgliste
ved kommunestyrevalget, kan ikke delta i opptel-
lingen eller være stemmemottaker eller valgfunk-
sjonær i kommunen.

§ 9-3 Legitimasjon
(1) Velgere skal vise legitimasjon.
(2) Hvis en velger er kjent for stemmemottake-

ren, kan stemmemottakeren i stedet bekrefte vel-
gerens identitet.

(3) En ansatt som viser legitimasjon, kan
bekrefte identiteten til velgere på helse- og
omsorgsinstitusjoner og i fengsler.

(4) Departementet kan gi forskrift om krav til
legitimasjon.

§ 9-4 Endringer på stemmeseddelen
(1) Velgerne kan gi kandidater på stemmesed-

delen personstemme ved å sette kryss i ruten ved
kandidatenes navn.

(2) Ved kommunestyrevalg kan velgerne i til-
legg gi personstemme til kandidater på andre
valglister ved å føre kandidatnavnene opp på stem-
meseddelen. Slike personstemmer kan gis til inn-
til så mange kandidater som tilsvarer 1/4 av det
antall medlemmer som skal velges til kommune-
styret. Velgerne kan likevel alltid gi person-
stemme til minst 5 kandidater fra andre lister. Når
en velger gir personstemme til en valgbar kandi-

dat på en annen liste, overføres én listestemme til
den listen som denne kandidaten står oppført på.

(3) Andre endringer på stemmeseddelen teller
ikke med ved valgoppgjøret.

§ 9-5 Tilgang til valglokalene
(1) Innenlands skal valglokalene være egnet

for stemming og tilgjengelige for velgerne. Vel-
gerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten
hjelp. Hvis det er særlige grunner til det, kan
stemmingen legges til lokaler som ikke oppfyller
kravene i første og andre punktum. Leddet her
gjelder ikke for Svalbard og Jan Mayen.

(2) Valgstyret skal kunngjøre hvilke valgloka-
ler som ikke oppfyller kravene i første ledd.

§ 9-6 Tilrettelegging i valglokalene
Valgstyret skal sørge for at valglokalene tilret-

telegges slik at alle kan stemme.

§ 9-7 Rett til assistanse
(1) En velger som på grunn av fysisk eller psy-

kisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene,
kan selv be en stemmemottaker om hjelp til å
stemme. En stemmemottaker eller en person som
velgeren selv peker ut, kan hjelpe velgeren.

(2) Hvis et stemmestyremedlem eller en valg-
funksjonær på valgtinget mener at velgeren ikke
oppfyller kravene til å motta hjelp etter første ledd,
avgjør stemmestyret om velgeren oppfyller kra-
vene. Ved forhåndsstemmingen er det tilstrekke-
lig at en av stemmemottakerne mener at velgeren
oppfyller kravene.

§ 9-8 Plassering av stemmesedlene
Stemmesedlene skal plasseres slik at det ikke

er synlig for uvedkommende hvilken stemmesed-
del velgeren tar.

§ 9-9 Stemming utenfor valglokalet
Hvis velgeren ikke er i stand til å ta seg inn i

valglokalet, kan 2 stemmemottakere ta imot velge-
rens stemme rett utenfor valglokalet.

§ 9-10 Ordensregler
(1) Velgerpåvirkning er ikke tillatt i valgloka-

let.
(2) I valglokalet og dets umiddelbare nærhet

er det ikke tillatt å utføre handlinger som kan for-
styrre valget.

(3) Det er ikke tillatt for uvedkommende å føre
kontroll med hvem som stemmer.

(4) Stemmemottakerne og valgfunksjonærene
skal hindre at uvedkommende får kunnskap om
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forbruket av de forskjellige valglistenes stemme-
sedler.

(5) En stemmemottaker ved forhåndsstem-
mingen eller stemmestyrets leder eller nestleder
kan bortvise personer som opptrer i strid med
reglene i denne paragrafen.

§ 9-11 Valgurner
Valgurner som brukes ved stemmingen innen-

lands, skal være forseglet.

§ 9-12 Oppbevaring og transport av valgmateriell
Valgstyret skal sørge for at valgmateriellet

oppbevares og transporteres på sikker måte.

§ 9-13 Forskrift
(1) Departementet kan gi forskrift om kunn-

gjøring om hvilke valglokaler som ikke oppfyller
kravene i § 9-5 første ledd.

(2) Departementet kan gi forskrift om organi-
seringen og gjennomføringen av stemmingen og
om oppbevaring og transport av valgmateriell.

Kapittel 10. Godkjenning av stemme-
givninger og stemmesedler, opptelling, proto-
kollering m.m.

§ 10-1 Godkjenning av stemmegivninger hvis stem-
meseddelen er lagt direkte i en urne

Hvis stemmeseddelen er lagt direkte i en urne,
er stemmegivningen godkjent når stemmemotta-
keren har krysset av ved velgerens navn i mann-
tallet.

§ 10-2 Godkjenning av stemmegivninger hvis stem-
meseddelen er lagt i en stemmeseddelkonvolutt

(1) Hvis stemmeseddelen er lagt i en stemme-
seddelkonvolutt, skal stemmegivningen godkjen-
nes av det sentrale stemmestyret, som krysser av
ved velgerens navn i manntallet, hvis følgende vil-
kår er oppfylt:
a) Velgeren er manntallsført i kommunen.
b) Stemmegivningen inneholder tilstrekkelige

opplysninger til å fastslå hvem velgeren er.
c) Stemmegivningen er levert til rett stemme-

mottaker.
d) Det er ikke grunn til å tro at omslagskonvolut-

ten er åpnet.
e) Velgeren har ikke tidligere fått godkjent en

stemmegivning.
f) Stemmegivningen er kommet inn til valgstyret

innen kl. 17 dagen etter valgdagen.
(2) Vilkåret i første ledd bokstav c gjelder ikke

ved brevstemming.
(3) Velgerens stemmegivning er godkjent når

velgeren er krysset av i manntallet.

(4) Forhåndsstemmegivninger skal godkjen-
nes før valgtinget så langt det er mulig.

§ 10-3 Godkjenning av stemmesedler
(1) En stemmeseddel skal godkjennes hvis

a) den har offentlig stempel
b) det framgår hvilket valg stemmeseddelen gjel-

der
c) det framgår hvilket parti eller hvilken gruppe

velgeren har stemt på
d) partiet eller gruppen stiller liste i valgdistrik-

tet.
(2) En stemmeseddel for et annet valgdistrikt

kan godkjennes bare hvis den gjelder et registrert
politisk parti.

(3) Hvis en trykt stemmeseddel avviker fra
den godkjente valglisten, skal den regnes som
likelydende med valglisten. Det skal da ses bort
fra eventuelle rettinger på stemmeseddelen.

§ 10-4 Prinsipper for opptelling av stemmesedler
(1) Distriktsvalgstyret, fylkesvalgstyret og

valgstyret bestemmer selv hvem som teller opp
stemmesedler, og hvordan opptellingen skjer.
Stemmesedlene skal telles opp 2 ganger, og på
uavhengige måter. Valgstyret kan ikke bruke de
samme personene og det samme utstyret som dis-
triktsvalgstyret og fylkesvalgstyret kommer til å
bruke.

(2) Stemmesedlene skal som hovedregel telles
opp for hvert enkelt valglokale. Ved forhånds-
stemming gjelder dette bare hvis det er mottatt
minst 60 stemmer i valglokalet. På valgtinget gjel-
der dette bare hvis den delen eller de delene av
manntallet opptellingen gjelder, inneholder minst
100 navn.

(3) Stemmesedler som er avgitt på forhånd, og
stemmesedler som er avgitt på valgtinget, skal tel-
les hver for seg.

(4) Alle har rett til å være til stede under opp-
tellingen.

(5) Resultatet av den første og den siste opptel-
lingen skal kunngjøres.

§ 10-5 Ansvar for opptelling av forhåndsstemmesed-
ler

(1) Det sentrale stemmestyret har ansvaret for
den første opptellingen av forhåndsstemmesed-
lene.

(2) Distriktsvalgstyret har ansvaret for den
siste opptellingen ved stortingsvalg.

(3) Fylkesvalgstyret har ansvaret for den siste
opptellingen ved fylkestingsvalg.

(4) Valgstyret har ansvaret for den siste opptel-
lingen ved kommunestyrevalg.
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§ 10-6 Ansvar for opptelling av valgtingsstemmesed-
ler

(1) Stemmestyret i hvert valglokale har ansva-
ret for den første opptellingen av valgtingsstem-
mesedlene. Valgstyret kan selv bestemme at opp-
tellingen ikke skal skje i det enkelte valglokalet. I
så fall har det sentrale stemmestyret ansvaret for
den første opptellingen.

(2) Det sentrale stemmestyret har ansvaret for
den første opptellingen av valgtingsstemmesedler
i stemmeseddelkonvolutt og tvilsomme stemme-
sedler som er lagt til side av stemmestyrene.

(3) Distriktsvalgstyret har ansvaret for den
siste opptellingen ved stortingsvalg.

(4) Fylkesvalgstyret har ansvaret for den siste
opptellingen ved fylkestingsvalg.

(5) Valgstyret har ansvaret for den siste opptel-
lingen ved kommunestyrevalg.

§ 10-7 Første opptelling
(1) Den første opptellingen av forhåndsstem-

mesedler skal starte senest 4 timer før det siste
valglokalet i kommunen stenges. Opptellingen
kan tidligst starte dagen før valgdagen.

(2) Opptellingen kan starte bare hvis det har
kommet inn minst 60 forhåndsstemmegivninger.
Av disse skal 30 forhåndsstemmegivninger holdes
utenfor den første opptellingen og blandes
sammen med forhåndsstemmegivninger som
kommer inn etter at opptellingen er begynt. Hvis
det ikke er kommet inn minst 60 forhåndsstem-
megivninger, skal opptellingen starte så snart
samtlige forhåndsstemmegivninger er godkjent.

(3) Den første opptellingen av stemmesedler
fra valgtinget skal starte så snart som mulig etter
at stemmingen på valgtinget er avsluttet.

§ 10-8 Godkjenning av stemmegivninger der stem-
meseddelen er lagt i stemmeseddelkonvolutt, og god-
kjenning av tvilsomme stemmesedler

(1) Det sentrale stemmestyret avgjør om stem-
megivninger der stemmeseddelen er lagt i stem-
meseddelkonvolutt, skal godkjennes.

(2) Det sentrale stemmestyret avgjør om stem-
mesedler fra godkjente stemmegivninger der
stemmeseddelen er lagt i stemmeseddelkonvo-
lutt, skal godkjennes, og om tvilsomme stemme-
sedler som er lagt til side av stemmestyrene, skal
godkjennes.

§ 10-9 Oversending av materiell til valgstyret
(1) Ved kommunestyrevalg skal stemmesty-

rene og det sentrale stemmestyret så snart som
mulig sende følgende materiell til valgstyret:

a) godkjente stemmesedler
b) stemmegivninger og stemmesedler som det

sentrale stemmestyret har forkastet
c) omslagskonvolutter fra forhåndsstemmingen

utenlands og på Svalbard og Jan Mayen
d) kopi av stemmestyrets og det sentrale stem-

mestyrets protokoll
e) kopi av innkomne klager.

(2) De godkjente stemmesedlene skal være
sortert i rettede og urettede stemmesedler som er
avgitt på valgtinget, og rettede og urettede stem-
mesedler som er avgitt på forhånd. Stemmesedler
som har vært lagt til side som tvilsomme, skal
være sortert for seg.

(3) Materiellet skal pakkes i god orden i for-
svarlig forseglet emballasje og sendes på hurtig-
ste mulige sikre måte.

§ 10-10 Kontroll og siste opptelling ved kommunesty-
revalg

(1) Valgstyret skal kontrollere kommunestyre-
valget i kommunen på grunnlag av det materiellet
det får tilsendt etter § 10-9.

(2) Valgstyret skal telle stemmesedlene fra
den første opptellingen på nytt.

(3) Den siste opptellingen skal starte straks
etter at den første opptellingen er avsluttet og alle
stemmene er kommet inn til valgstyret.

(4) Hvis valgstyret finner feil ved avgjørelser
om å godkjenne eller forkaste stemmegivninger
eller stemmesedler, eller feil i opptelling, skal fei-
lene rettes.

(5) Ved den siste opptellingen av stemmesed-
lene registrerer valgstyret også rettingene som
velgerne har gjort på stemmesedlene. Deretter
skal valgstyret finne de enkelte listenes listestem-
metall. Hver stemmeseddel gir like mange liste-
stemmer som det skal velges medlemmer til kom-
munestyret. Tallet korrigeres for listestemmer
som er avgitt til og mottatt fra andre lister.

§ 10-11 Oversending av materiell til distriktsvalgsty-
ret og fylkesvalgstyret

(1) Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal
valgstyret så snart som mulig sende følgende
materiell til henholdsvis distriktsvalgstyret og fyl-
kesvalgstyret:
a) godkjente stemmesedler
b) stemmegivninger og stemmesedler som det

sentrale stemmestyret har forkastet
c) omslagskonvolutter fra forhåndsstemmingen

utenlands og på Svalbard og Jan Mayen
d) kopi av stemmestyrets, det sentrale stemme-

styrets og valgstyrets protokoll
e) kopi av innkomne klager.
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(2) De godkjente stemmesedlene skal være
sortert i rettede og urettede stemmesedler som er
avgitt på valgtinget, og rettede og urettede stem-
mesedler som er avgitt på forhånd. Stemmesedler
som har vært lagt til side som tvilsomme, skal
være sortert for seg.

(3) Materiellet skal pakkes i god orden i for-
svarlig forseglet emballasje og sendes på hurtig-
ste mulige sikre måte.

§ 10-12 Kontroll og siste opptelling ved stortingsvalg
og fylkestingsvalg

(1) Distriktsvalgstyret skal kontrollere stor-
tingsvalget i kommunene på grunnlag av det
materiellet det får tilsendt etter § 10-11.

(2) Fylkesvalgstyret skal kontrollere fylkes-
tingsvalget i kommunene på grunnlag av det
materiellet det får tilsendt etter § 10-11.

(3) Distriktsvalgstyret og fylkesvalgstyret skal
telle stemmesedlene fra den første opptellingen på
nytt.

(4) Hvis distriktsvalgstyret eller fylkesvalgsty-
ret finner feil ved avgjørelser om å godkjenne eller
forkaste stemmegivninger eller stemmesedler,
eller feil i opptellingen, skal feilene rettes.

(5) Ved den siste opptellingen av stemmesed-
lene registrerer distriktsvalgstyret og fylkesvalg-
styret også rettingene som velgerne har gjort på
stemmesedlene. Hver listes stemmetall er lik det
antallet stemmesedler som hver liste har fått, sam-
menlagt for alle kommunene i valgdistriktet.

§ 10-13 Protokoll
(1) Stemmestyret skal føre protokoll over sin

gjennomføring av valget.
(2) Valgstyret skal føre protokoll over sin kon-

troll med stemmestyrenes gjennomføring av kom-
munestyrevalget, den siste opptellingen, valgopp-
gjøret og forberedelser til og gjennomføring av
valget. Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal
valgstyret også føre en samlet protokoll over gjen-
nomføringen av valget i kommunen.

(3) Distriktsvalgstyret skal føre protokoll over
sin kontroll med gjennomføringen av stortingsval-
get i kommunene og med den siste opptellingen
og valgoppgjøret.

(4) Fylkesvalgstyret skal føre protokoll over
sin kontroll med gjennomføringen av fylkestings-
valget i kommunene og med den siste opptellin-
gen og valgoppgjøret.

(5) Ved stortingsvalget skal distriktsvalgstyret
sende kopi av protokollen til Stortinget og depar-
tementet.

§ 10-14 Forskrift
Departementet kan gi forskrift om godkjen-

ning av stemmegivninger og stemmesedler, om
opptelling av stemmesedler og om protokollering
av valg.

Kapittel 11. Mandatfordeling og kåring av 
representanter

§ 11-1 Valgdistriktene ved stortingsvalg
(1) Landet deles i 19 valgdistrikter.
(2) Ved valg til Stortinget velges representan-

ter med vararepresentanter fra følgende valgdis-
trikter:
a) Østfold valgdistrikt, som består av kommu-

nene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler,
Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad,
Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler (Viken)

b) Akershus valgdistrikt, som består av kommu-
nene Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eids-
voll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lille-
strøm, Lunner, Lørenskog, Nannestad, Nes,
Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Rælingen,
Ullensaker, Vestby og Ås

c) Oslo valgdistrikt, som består av Oslo kom-
mune

d) Hedmark valgdistrikt, som består av kommu-
nene Alvdal, Eidskog, Elverum, Engerdal,
Folldal, Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten,
Nord-Odal, Os, Rendalen, Ringsaker, Stange,
Stor-Elvdal, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset,
Våler (Innlandet), Åmot og Åsnes

e) Oppland valgdistrikt, som består av kommu-
nene Dovre, Etnedal, Gausdal, Gjøvik, Gran,
Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Aurdal, Nord-
Fron, Nordre Land, Ringebu, Sel, Skjåk, Søn-
dre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Vang, Vestre
Slidre, Vestre Toten, Vågå, Østre Toten, Øyer
og Øystre Slidre

f) Buskerud valgdistrikt, som består av kommu-
nene Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal,
Hol, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad,
Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringe-
rike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål

g) Vestfold valgdistrikt, som består av kommu-
nene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik,
Sandefjord og Tønsberg

h) Telemark valgdistrikt, som består av kommu-
nene Bamble, Drangedal, Fyresdal, Hjartdal,
Kragerø, Kviteseid, Midt-Telemark, Nissedal,
Nome, Notodden, Porsgrunn, Seljord, Siljan,
Skien, Tinn, Tokke og Vinje

i) Aust-Agder valgdistrikt, som består av kom-
munene Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle,
Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad,
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Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Valle,
Vegårshei og Åmli

j) Vest-Agder valgdistrikt, som består av kommu-
nene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kris-
tiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sir-
dal, Vennesla og Åseral

k) Rogaland valgdistrikt, som består av kommu-
nene Bjerkreim, Bokn, Eigersund, Gjesdal,
Haugesund, Hjelmeland, Hå, Karmøy, Klepp,
Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sauda,
Sokndal, Sola, Stavanger, Strand, Suldal, Time,
Tysvær, Utsira og Vindafjord

l) Hordaland valgdistrikt, som består av kommu-
nene Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Ber-
gen, Bjørnafjorden, Bømlo, Eidfjord, Etne,
Fedje, Fitjar, Kvam, Kvinnherad, Masfjorden,
Modalen, Osterøy, Samnanger, Stord, Sveio,
Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og
Øygarden

m) Sogn og Fjordane valgdistrikt, som består av
kommunene Askvoll, Aurland, Bremanger,
Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger,
Kinn, Luster, Lærdal, Sogndal, Solund, Stad,
Stryn, Sunnfjord, Vik og Årdal

n) Møre og Romsdal valgdistrikt, som består av
kommunene Aukra, Aure, Averøy, Fjord,
Giske, Gjemnes, Hareid, Herøy (Møre og
Romsdal), Hustadvika, Kristiansund, Molde,
Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sula, Sunndal,
Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein,
Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta og Ålesund

o) Sør-Trøndelag valgdistrikt, som består av
kommunene Frøya, Heim, Hitra, Holtålen,
Indre Fosen, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal,
Oppdal, Orkland, Osen, Rennebu, Rindal,
Røros, Selbu, Skaun, Trondheim, Tydal,
Ørland og Åfjord

p) Nord-Trøndelag valgdistrikt, som består av
kommunene Flatanger, Frosta, Grong, Høylan-
det, Inderøy, Leka, Levanger, Lierne, Meråker,
Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Over-
halla, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal og
Verdal

q) Nordland valgdistrikt, som består av kommu-
nene Alstahaug, Andøy, Beiarn, Bindal, Bodø,
Brønnøy, Bø, Dønna, Evenes, Fauske, Flak-
stad, Gildeskål, Grane, Hadsel, Hamarøy, Hatt-
fjelldal, Hemnes, Herøy (Nordland), Leirfjord,
Lurøy, Lødingen, Meløy, Moskenes, Narvik,
Nesna, Rana, Rødøy, Røst, Saltdal, Sortland,
Steigen, Sømna, Sørfold, Træna, Vefsn, Vega,
Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes

r) Troms valgdistrikt, som består av kommunene
Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad,
Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen,

Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Målselv, Nord-
reisa, Salangen, Senja, Skjervøy, Storfjord,
Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø

s) Finnmark valgdistrikt, som består av kommu-
nene Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Ham-
merfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino,
Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp,
Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og
Vardø.

§ 11-2 Antall stortingsrepresentanter
(1) Det skal velges 169 representanter til Stor-

tinget.
(2) Fra hvert valgdistrikt velges 1 representant

gjennom utjevningsmandatordningen. De øvrige
representantene velges direkte i valgdistriktene.

§ 11-3 Antall stortingsmandater fra hvert valgdis-
trikt

(1) Stortingsmandatene skal fordeles mellom
valgdistriktene før hvert stortingsvalg. Alle valg-
distriktene skal ha minst 4 mandater.

(2) Alle valgdistriktene får først ett mandat.
(3) De resterende mandatene fordeles med

Sainte-Laguës metode etter innbyggertallet hvert
valgdistrikt har ved nest siste årsskifte før stor-
tingsvalget. Hvert valgdistrikts innbyggertall
deles med 1–3–5–7 osv. Det valgdistriktet som
har den største kvotienten, får det første manda-
tet. Det valgdistriktet som har den nest største
kvotienten, får det neste mandatet, osv.

(4) Hvis flere valgdistrikter har samme kvoti-
ent, er det det valgdistriktet som har det høyeste
innbyggertallet, som får mandatet. Hvis valgdis-
triktene i tillegg har samme innbyggertall, avgjø-
res det ved loddtrekning hvilket av valgdistriktene
som får mandatet.

(5) Hvis et valgdistrikt får færre enn 4 manda-
ter etter mandatfordelingen i andre, tredje og
fjerde ledd, skal valgdistriktet likevel ha 4 manda-
ter. Deretter gjøres mandatfordelingen på nytt
uten valgdistriktet og valgdistriktets mandater.

(6) Departementet fordeler mandatene. Depar-
tementet informerer Stortinget om utfallet og
kunngjør fordelingen.

§ 11-4 Fordeling av de direktevalgte mandatene ved
stortingsvalg

(1) Distriktsvalgstyret skal fordele valgdistrik-
tets direktevalgte mandater mellom listene.

(2) Mandatene fordeles på grunnlag av liste-
nes stemmetall i valgdistriktet. Ved fordelingen
brukes Sainte-Laguës metode med 1,4 som det
første delingstallet. Dette innebærer at antallet
stemmer som hver liste har fått, deles på 1,4–3–
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5–7 osv. Antallet stemmer skal deles så mange
ganger som det er mandater i valgdistriktet.
Listen som har den største kvotienten, får det før-
ste mandatet. Listen som har den nest største kvo-
tienten, får det neste mandatet, osv. Hvis flere
lister har samme kvotient, er det den listen som
har fått flest stemmer, som får mandatet. Har
listene også fått samme antall stemmer, avgjøres
det ved loddtrekning hvilken liste som skal få
mandatet.

§ 11-5 Kåring av de direktevalgte representantene
ved stortingsvalg

(1) Når det er avgjort hvor mange direkte-
valgte mandater en liste skal ha, kårer distrikts-
valgstyret de valgte representantene.

(2) Distriktsvalgstyret skal se bort fra kandida-
ter som ikke er valgbare.

(3) Kandidatene gis det antallet personstem-
mer de har fått fra velgerne. Kandidater med
stemmetillegg gis i tillegg det antallet personstem-
mer de har krav på etter § 5-3. Representantene
for hver liste blir så kåret i rekkefølge etter antal-
let personstemmer de har fått. Hvis flere kandida-
ter har fått like mange personstemmer, er rekke-
følgen på listen avgjørende.

(4) Så langt det er mulig, skal hver liste tilde-
les så mange vararepresentanter som den får
representanter, med tillegg av 3. Vararepresentan-
tene kåres på samme måte som representantene.

§ 11-6 Kunngjøring av valgoppgjøret ved stortings-
valg

Distriktsvalgstyret skal kunngjøre valgoppgjø-
ret og hvordan det er beregnet.

§ 11-7 Distriktsvalgstyrets oversendelse til Stortinget
og departementet

(1) Distriktsvalgstyret sender kopi av valgopp-
gjøret til Stortinget og departementet.

(2) Med oversendelsen skal det følge en over-
sikt over innkomne klager og behandling av dem i
distriktsvalgstyret og riksvalgstyret.

§ 11-8 Fordeling av utjevningsmandatene mellom
partiene ved stortingsvalg

(1) Departementet fordeler utjevningsmanda-
tene mellom partiene på grunnlag av distrikts-
valgstyrenes valgoppgjør.

(2) Utjevningsmandatene fordeles mellom de
registrerte politiske partiene som har stilt liste i
alle valgdistriktene og har fått minst 3 prosent av
de godkjente stemmene i hele landet. 

(3) Utjevningsmandatene fordeles på bak-
grunn av en beregning der alle stortingsmanda-

tene fordeles mellom partiene. Stemmer og man-
dater til lister som ikke oppfyller kravene i andre
ledd, holdes utenfor. Beregningen tar utgangs-
punkt i partienes samlede stemmetall for hele lan-
det og gjennomføres ved hjelp av Sainte-Laguës
metode med 1,4 som det første delingstallet.

(4) Resultatet av beregningen sammenliknes
med antallet direktemandater som partiene har
fått. Utjevningsmandater går til de partiene som
har fått færre direktevalgte mandater enn det som
følger av beregningen.

(5) Hvis et parti har fått flere direktemandater
enn det som følger av den nasjonale fordelingen,
gjennomføres en ny nasjonal fordeling der partiets
stemmer og mandater holdes utenfor.

§ 11-9 Fordeling av utjevningsmandatene mellom
valgdistriktene ved stortingsvalg

(1) Departementet fordeler partienes utjev-
ningsmandater mellom valgdistriktene. Hvert
valgdistrikt skal ha ett utjevningsmandat.

(2) For hvert parti som skal få utjevningsman-
dat, beregnes det en vektet kvotient for hvert valg-
distrikt. Den vektede kvotienten beregnes slik:
a) Partiets stemmetall i valgdistriktet deles med

et tall som er 1 større enn det dobbelte av
antallet direktevalgte mandater som partiet
har fått i valgdistriktet.

b) Disse kvotientene vektes ved at de deles på
det gjennomsnittlige antallet stemmer per
direktevalgte mandat i valgdistriktet.
(3) Det første utjevningsmandatet tildeles det

partiet og det valgdistriktet som har den største
vektede kvotienten. Det neste utjevningsmandatet
tildeles det partiet og det valgdistriktet som har
den nest største vektede kvotienten, osv. Hvis to
kvotienter er like store, er antallet stemmer i valg-
distriktet avgjørende. Hvis partiene i tillegg har
fått like mange stemmer, avgjøres rekkefølgen
ved loddtrekning.

(4) Fordelingen fortsetter inntil alle partier har
fått det antallet utjevningsmandater de skal ha, og
hvert valgdistrikt har fått ett utjevningsmandat.

§ 11-10 Kåring av utjevningsmandatene ved stor-
tingsvalg

(1) Når det er avgjort hvilke partier som får
utjevningsmandater, og i hvilke valgdistrikter par-
tiene får sine utjevningsmandater, skal departe-
mentet kåre de valgte representantene i fortsatt
rekkefølge etter § 11-5.

(2) Departementet skal også kåre alle varare-
presentanter i fortsatt rekkefølge etter § 11-5.



NOU 2020: 6 375
Frie og hemmelige valg Kapittel 25

(3) Departementet skal se bort fra kandidater
som allerede er valgt som direktevalgte represen-
tanter, eller som ikke er valgbare.

§ 11-11 Kunngjøring om utjevningsmandatene ved
stortingsvalg

Departementet skal kunngjøre hvordan utjev-
ningsmandatene er fordelt, og hvordan represen-
tanter til utjevningsmandatene er kåret.

§ 11-12 Fullmakter til de valgte stortingsrepresen-
tantene

(1) Departementet utsteder fullmakter for alle
valgte stortingsrepresentanter og vararepresen-
tanter. Fullmaktene sendes til Stortinget.

(2) Departementet skal protokollere fordelin-
gen av utjevningsmandater og informere Stortin-
get og distriktsvalgstyrene om resultatet.

§ 11-13 Informasjon til de valgte stortingsrepresen-
tantene

(1) Etter å ha mottatt melding fra departemen-
tet skal distriktsvalgstyret informere de valgte
representantene og vararepresentantene om val-
get.

(2) Kandidater som er valgt til representanter
eller vararepresentanter fra flere valgdistrikter,
avgjør selv hvilket valg de skal motta. Kandida-
tene skal innen 3 dager etter at de har mottatt
informasjon om valget, gi distriktsvalgstyrene
skriftlig melding om hvilket valg de mottar. Hvis
en kandidat ikke gir slik melding, regnes valget
som mottatt i det valgdistriktet der kandidaten har
stemmerett, eller – hvis han eller hun ikke har
stemmerett i noen av valgdistriktene – i det valg-
distriktet som kommer først i alfabetisk rekke-
følge. Hvis det valget kandidaten har mottatt, blir
kjent ugyldig, kan han eller hun gi ny melding.

§ 11-14 Fordeling av mandatene ved fylkestingsvalg
(1) Fylkesvalgstyret skal foreta valgoppgjør

ved fylkestingsvalg.
(2) Mandatene fordeles på grunnlag av liste-

nes stemmetall i fylket ved hjelp av Sainte-Laguës
metode med 1,4 som det første delingstallet, jf.
§ 11-4.

§ 11-15 Kåring av de valgte representantene ved fyl-
kestingsvalg

(1) Når det er avgjort hvor mange mandater en
liste skal ha, kårer fylkesvalgstyret de valgte
representantene.

(2) Fylkesvalgstyret skal se bort fra kandidater
som ikke er valgbare.

(3) Kandidatene gis det antallet personstem-
mer de har fått fra velgerne. Kandidater med
stemmetillegg gis i tillegg det antallet personstem-
mer som de har krav på etter § 5-3. Representan-
tene for hver liste blir så kåret i rekkefølge etter
antallet personstemmer de har fått. Hvis flere kan-
didater har fått like mange personstemmer, er
rekkefølgen på listen avgjørende.

(4) Så langt det er mulig, skal hver liste tilde-
les så mange vararepresentanter som den får
representanter, med tillegg av 3. Vararepresentan-
tene kåres på samme måte som representantene.

(5) Hvis en liste får flere mandater enn det er
valgbare kandidater på listen, fordeles det over-
skytende antallet mandater mellom de øvrige
listene etter § 11-14.

§ 11-16 Informasjon til de valgte fylkestingsrepresen-
tantene

Fylkesvalgstyret skal informere de valgte
representantene og vararepresentantene om val-
get.

§ 11-17 Kunngjøring av valgoppgjøret ved fylkes-
tingsvalg

Fylkesvalgstyret skal kunngjøre valgoppgjøret
og hvordan det er beregnet.

§ 11-18 Fylkesvalgstyrets oversendelse til fylkestinget
(1) Fylkesvalgstyret sender kopi av valgopp-

gjøret til fylkestinget.
(2) Med oversendelsen skal det følge en over-

sikt over innkomne klager og behandling av dem i
fylkesvalgstyret og riksvalgstyret.

§ 11-19 Fordeling av mandatene ved kommunestyre-
valg

(1) Valgstyret skal foreta valgoppgjør ved kom-
munestyrevalg.

(2) Mandatene fordeles på bakgrunn av liste-
nes listestemmetall i kommunen ved hjelp av
Sainte-Laguës metode med 1,4 som det første
delingstallet, jf. § 11-4.

(3) Hver stemme en liste har fått, teller like
mange listestemmer som det skal velges medlem-
mer til kommunestyret. Tallet korrigeres for slen-
gerstemmer som er avgitt til og mottatt fra andre
lister. En slengerstemme tilsvarer en listestemme.

(4) Slengerstemmer til kandidater som ikke er
valgbare, skal ikke regnes med.
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§ 11-20 Kåring av de valgte representantene ved
kommunestyrevalg

(1) Når det er avgjort hvor mange mandater en
liste skal ha, kårer valgstyret de valgte represen-
tantene.

(2) Valgstyret skal se bort fra kandidater som
ikke er valgbare.

(3) Kandidatene gis det antallet personstem-
mer de har fått fra velgerne. Kandidater som har
stemmetillegg, gis i tillegg det antallet person-
stemmer som de har krav på etter § 5-3. Represen-
tantene for hver liste blir så kåret i rekkefølge
etter antallet personstemmer de har fått. Hvis
flere kandidater har fått like mange personstem-
mer, er rekkefølgen på listen avgjørende.

(4) Så langt det er mulig, skal hver liste tilde-
les så mange vararepresentanter som den får
representanter, med tillegg av 3. Vararepresentan-
tene kåres på samme måte som representantene.

(5) Hvis en liste får flere mandater enn det er
valgbare kandidater på listen, fordeles det over-
skytende antallet mandater mellom de øvrige
listene etter § 11-19.

§ 11-21 Informasjon til de valgte kommunestyrere-
presentantene

Valgstyret skal informere de valgte represen-
tantene og vararepresentantene om valget.

§ 11-22 Kunngjøring av valgoppgjøret ved kommu-
nestyrevalg

Valgstyret skal kunngjøre valgoppgjøret og
hvordan det er beregnet.

§ 11-23 Valgstyrets oversendelse til kommunestyret
(1) Valgstyret sender kopi av valgoppgjøret til

kommunestyret.
(2) Med oversendelsen skal det følge en over-

sikt over innkomne klager og behandling av dem i
valgstyret og riksvalgstyret.

Kapittel 12. Flertallsvalg ved kommunestyre-
valg

§ 12-1 Når det skal holdes flertallsvalg
(1) Kommunestyrevalget skal holdes som fler-

tallsvalg hvis det er godkjent færre enn 2 liste-
forslag.

(2) Valgstyret skal kunngjøre at valget holdes
som flertallsvalg, og informere om hvilke regler
som gjelder for valget.

§ 12-2 Hvordan velgerne kan stemme
(1) Velgerne bruker samme stemmeseddel for

å stemme på representanter og vararepresentan-
ter.

(2) Stemmeseddelen kan inneholde høyst så
mange navn som det skal velges representanter til
kommunestyret, og like mange vararepresentan-
ter.

§ 12-3 Valgoppgjør
(1) Ved valgoppgjøret telles først stemmene på

representanter. Hvis det på stemmeseddelen ikke
er skilt mellom representanter og vararepresen-
tanter, anses de først oppførte som representanter
i det tillatte antallet, og de følgende som varare-
presentanter i det tillatte antallet. Hvis stemme-
seddelen inneholder flere navn på representanter
eller vararepresentanter enn det som er tillatt,
skal de navnene som står sist i rekkefølgen, ikke
regnes med.

(2) Et navn kan bare føres opp én gang på hver
stemmeseddel.

(3) De som får flest representantstemmer, er
valgt i det antallet som det skal velges represen-
tanter til kommunestyret.

(4) De som får flest stemmer når representant-
stemmer og vararepresentantstemmer telles
under ett, blir valgt til vararepresentanter i den
rekkefølgen stemmetallet viser, og i det antallet
som svarer til representantenes antall.

(5) Hvis flere kandidater får like mange stem-
mer, blir det avgjort ved loddtrekning hvilken kan-
didat som er valgt.

Kapittel 13. Godkjenning av valg

§ 13-1 Godkjenning av stortingsvalget
(1) Det nyvalgte Stortinget avgjør om stor-

tingsvalget er gyldig.
(2) Stortinget skal sørge for at feil blir rettet så

langt det er mulig.
(3) Hvis retting av feil ikke er mulig, skal val-

get kjennes ugyldig
a) når bestemmelser i Grunnloven, valgloven

eller valgforskriften om hvordan valg skal for-
beredes og gjennomføres, er brutt, og det er
sannsynlighetsovervekt for at dette har påvir-
ket den samlede fordelingen av mandatene
mellom listene

b) når de objektive vilkårene i straffeloven §§ 151
til 154 er oppfylt, og det er sannsynlighetsover-
vekt for at dette har påvirket den samlede for-
delingen av mandatene mellom listene

c) når det er sannsynlighetsovervekt for at for-
hold nevnt i bokstav a og b til sammen har
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påvirket den samlede fordelingen av manda-
tene mellom listene.
(4) Valget kan kjennes ugyldig bare i de kom-

munene der det er sannsynlighetsovervekt for at
de ulovlige forholdene har påvirket fordelingen av
stemmer til de ulike listene.

(5) Hvis Stortinget kjenner valget i én eller
flere kommuner ugyldig, skal det holdes omvalg i
disse kommunene.

(6) Riksvalgstyrets vedtak i klagesaker skal
være kjent for Stortinget før Stortinget avgjør om
valget er gyldig. Hvis klagebehandlingen i
riksvalgstyret ikke er avsluttet på det tidspunktet
da Stortinget avgjør om valget er gyldig, kan stor-
tingsrepresentantenes fullmakter bare godkjen-
nes midlertidig.

§ 13-2 Godkjenning av fylkestingsvalget
(1) Det nyvalgte fylkestinget avgjør om fylkes-

tingsvalget er gyldig.
(2) Fylkestinget kan ikke fatte vedtak om hvor-

vidt valget er gyldig før det er klart at ingen for-
hold ved valget er påklaget, eller at riksvalgstyret
etter ferdig klagebehandling ikke har truffet ved-
tak om at valget er ugyldig.

(3) Fylkestinget skal sørge for at feil blir rettet
så langt det er mulig.

(4) Hvis retting av feil ikke er mulig, skal val-
get kjennes ugyldig
a) når bestemmelser i Grunnloven, valgloven

eller valgforskriften om hvordan valg skal for-
beredes og gjennomføres, er brutt, og det er
sannsynlighetsovervekt for at dette har påvir-
ket fordelingen av mandatene mellom listene

b) når de objektive vilkårene i straffeloven §§ 151
til 154 er oppfylt, og det er sannsynlighetsover-
vekt for at dette har påvirket fordelingen av
mandatene mellom listene

c) når det er sannsynlighetsovervekt for at for-
hold nevnt i bokstav a og b til sammen har
påvirket fordelingen av mandatene mellom
listene.
(5) Fylkestinget kan ikke kjenne valget ugyl-

dig på grunnlag av forhold som riksvalgstyret har
forkastet som ugyldighetsgrunn.

(6) Valget kan kjennes ugyldig bare i de kom-
munene der det er sannsynlighetsovervekt for at
de ulovlige forholdene har påvirket fordelingen av
stemmer til de ulike listene.

(7) Hvis fylkestinget kjenner valget i én eller
flere kommuner ugyldig, skal riksvalgstyret vars-
les om det.

§ 13-3 Godkjenning av kommunestyrevalget
(1) Det nyvalgte kommunestyret avgjør om

kommunestyrevalget er gyldig.
(2) Kommunestyret kan ikke fatte vedtak om

hvorvidt valget er gyldig før det er klart at ingen
forhold ved valget er påklaget, eller at riksvalgsty-
ret etter ferdig klagebehandling ikke har truffet
vedtak om at valget er ugyldig.

(3) Kommunestyret skal sørge for at feil blir
rettet så langt det er mulig.

(4) Hvis retting av feil ikke er mulig, skal val-
get kjennes ugyldig
a) når bestemmelser i Grunnloven, valgloven

eller valgforskriften om hvordan valg skal for-
beredes og gjennomføres, er brutt, og det er
sannsynlighetsovervekt for at dette har påvir-
ket fordelingen av mandatene mellom listene

b) når de objektive vilkårene i straffeloven §§ 151
til 154 er oppfylt, og det er sannsynlighetsover-
vekt for at dette har påvirket fordelingen av
mandatene mellom listene

c) når det er sannsynlighetsovervekt for at for-
hold nevnt i bokstav a og b til sammen har
påvirket fordelingen av mandatene mellom
listene.
(5) Kommunestyret kan ikke kjenne valget

ugyldig på grunnlag av forhold som riksvalgstyret
har forkastet som ugyldighetsgrunn.

(6) Hvis kommunestyret kjenner valget ugyl-
dig, skal riksvalgstyret varsles om det.

Kapittel 14. Klage

§ 14-1 Hva det kan klages på
Det kan klages på

a) brudd på bestemmelsene i Grunnloven, valg-
loven og valgforskriften om hvordan valg skal
forberedes og gjennomføres

b) at de objektive vilkårene i straffeloven §§ 151
til 154 er oppfylt

c) distriktsvalgstyrets, fylkesvalgstyrets og valg-
styrets valgoppgjør

d) departementets fordeling av utjevningsmanda-
ter på partier og valgdistrikter, og kåring av
kandidater

e) Stortingets vedtak om hvorvidt stortingsvalget
er gyldig

f) fylkestingets vedtak om hvorvidt fylkestings-
valget er gyldig

g) kommunestyrets vedtak om hvorvidt kommu-
nestyrevalget er gyldig.
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§ 14-2 Stortingsvalg. Hvem som kan klage på feil ved
forberedelsen og gjennomføringen av valget m.m.

(1) Alle med stemmerett kan klage på forhold
nevnt i § 14-1 bokstav a til c i det valgdistriktet der
de er manntallsført. Også de som ikke er mann-
tallsført, kan klage hvis klagen gjelder stemmerett
eller adgang til å stemme.

(2) De som har forhåndsstemt eller har for-
søkt å forhåndsstemme utenfor det valgdistriktet
de er manntallsført i, kan klage på gjennomførin-
gen av forhåndsstemmingen i den kommunen der
de forhåndsstemte eller forsøkte å forhånds-
stemme.

(3) Alle som har stilt liste, kan klage på forhold
nevnt i § 14-1 bokstav a til c i det valgdistriktet der
de stilte liste.

(4) Registrerte politiske partier som ved stor-
tingsvalg har stilt liste i alle landets valgdistrikter,
kan klage på forhold nevnt i § 14-1 bokstav d.

(5) Registrerte politiske partier kan klage på
distriktsvalgstyrets vedtak om å godkjenne et
listeforslag hvis klagen er begrunnet med at ene-
retten til partinavnet er krenket.

§ 14-3 Fylkestingsvalg. Hvem som kan klage på feil
ved forberedelsen og gjennomføringen av valget
m.m.

(1) Alle med stemmerett kan klage på forhold
nevnt i § 14-1 bokstav a til c i det fylket der de er
manntallsført. Også de som ikke er manntallsført,
kan klage hvis klagen gjelder stemmerett eller
adgang til å stemme.

(2) De som har forhåndsstemt eller har for-
søkt å forhåndsstemme utenfor det fylket de er
manntallsført i, kan klage på gjennomføringen av
forhåndsstemmingen i den kommunen der de for-
håndsstemte eller forsøkte å forhåndsstemme.

(3) Alle som har stilt liste, kan klage på forhold
nevnt i § 14-1 bokstav a til c i det fylket der de
stilte liste.

(4) Registrerte politiske partier kan klage på
fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne et liste-
forslag hvis klagen er begrunnet med at eneretten
til partinavnet er krenket.

§ 14-4 Kommunestyrevalg. Hvem som kan klage på
feil ved forberedelsen og gjennomføringen av valget
m.m.

(1) Alle med stemmerett kan klage på forhold
nevnt i § 14-1 bokstav a til c i den kommunen der
de er manntallsført. Også de som ikke er mann-
tallsført, kan klage hvis klagen gjelder stemmerett
eller adgang til å stemme.

(2) De som har forhåndsstemt eller har for-
søkt å forhåndsstemme utenfor den kommunen
de er manntallsført i, kan klage på gjennomførin-
gen av forhåndsstemmingen i den kommunen der
de forhåndsstemte eller forsøkte å forhånds-
stemme.

(3) Alle som har stilt liste, kan klage på forhold
nevnt i § 14-1 bokstav a til c i det fylket der de
stilte liste.

(4) Registrerte politiske partier kan klage på
valgstyrets vedtak om å godkjenne et listeforslag
hvis klagen er begrunnet med at eneretten til par-
tinavnet er krenket.

§ 14-5 Hvem som kan klage på godkjenning av valg
(1) Alle som har stilt liste ved stortingsvalget,

kan klage på Stortingets vedtak om hvorvidt val-
get er gyldig. Også kandidater som mener at
listen skulle ha hatt flere mandater, kan klage.

(2) Alle som har stilt liste ved fylkestingsval-
get, kan klage på fylkestingets vedtak om hvorvidt
valget er gyldig. Også kandidater som mener at
listen skulle ha hatt flere mandater, kan klage.

(3) Alle som har stilt liste ved kommunestyre-
valget, kan klage på kommunestyrets vedtak om
hvorvidt valget er gyldig. Også kandidater som
mener at listen skulle ha hatt flere mandater, kan
klage.

(4) Klageretten for alle som har stilt liste gjel-
der bare når klageren påstår at anførte feil har
rammet klagerens liste. Klageretten for kandida-
ter gjelder bare når de påstår at anførte feil har
rammet deres mandat.

§ 14-6 Klagefrister
(1) Hvis ikke annet følger av denne paragrafen

andre til sjuende ledd, er den alminnelige klage-
fristen 4 dager etter valgdagen.

(2) Fristen for å klage på departementets for-
deling av stortingsmandatene mellom valgdistrik-
tene er 7 dager etter at fordelingen er kunngjort.

(3) Fristen for å klage på distriktsvalgstyrets,
fylkesvalgstyrets eller valgstyrets vedtak om å
godkjenne eller forkaste et listeforslag er 7 dager
etter at overskriftene på de godkjente valglistene
er kunngjort.

(4) Fristen for å klage på vedtak om retting av
manntallet er 7 dager fra melding om manntalls-
vedtaket kom fram til klageren.

(5) Fristen for å klage på distriktsvalgstyrets,
fylkesvalgstyrets eller valgstyrets valgoppgjør er 4
dager etter at det er kunngjort.

(6) Fristen for å klage på departementets for-
deling av utjevningsmandater er 4 dager etter at
fordelingen er kunngjort.
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(7) Fristen for å klage på Stortingets, fylkestin-
gets og kommunestyrets vedtak om hvorvidt val-
get er gyldig, er 7 dager etter at vedtaket er kunn-
gjort.

§ 14-7 Krav til klagen
(1) En klage skal være skriftlig og angi de fak-

tiske forholdene som klageren bygger på (klage-
grunnlaget).

(2) Klagen skal settes fram for valgstyret i den
kommunen der det påklagede forholdet skjedde.

(3) Hvis klagen gjelder et vedtak, skal den set-
tes fram for det organet som traff vedtaket.

(4) Hvis klagen gjelder et klagegrunnlag som
har betydning for både fylkestingsvalg og kommu-
nestyrevalg, skal den anses å gjelde begge val-
gene.

(5) En klage er satt fram i tide hvis den har
kommet inn til valgstyret, det organet som traff
det påklagede vedtaket, klageinstansen, departe-
mentet, Valgdirektoratet eller Stortingets adminis-
trasjon før klagefristen har løpt ut.

(6) En klage på Stortingets vedtak om hvorvidt
stortingsvalget er gyldig, skal settes fram for Høy-
esterett gjennom søksmål mot Stortinget, jf. tviste-
loven § 9-2.

§ 14-8 Saksbehandling i det organet som klagen set-
tes fram for

(1) Hvis det organet som traff vedtaket, er enig
i klagen, skal det omgjøre vedtaket. Hvis organet
ikke er enig i klagen, skal det sende klagen til
riksvalgstyret sammen med en redegjørelse for
sitt syn på klagen.

(2) Hvis klagen gjelder noe annet enn vedtak,
og valgstyret er enig i klagen, skal forholdet rettes
så lang det er mulig. Hvis forholdet ikke kan ret-
tes, eller valgstyret ikke er enig i klagen, skal
valgstyret sende klagen til riksvalgstyret sammen
med en redegjørelse for sitt syn på klagen.

(3) Forvaltningsloven § 33 andre ledd tredje
punktum gjelder ikke. Klagen skal i stedet sendes
til riksvalgstyret sammen med en redegjørelse for
hvorfor klagen skal avvises.

(4) Klagen skal behandles uten ugrunnet opp-
hold.

(5) Paragrafen gjelder ikke klage på Stortin-
gets vedtak om hvorvidt valget er gyldig.

§ 14-9 Klageinstanser
(1) Høyesterett i plenum avgjør klager på Stor-

tingets avgjørelse om hvorvidt stortingsvalget er
gyldig, jf. § 14-1 bokstav e.

(2) Riksvalgstyret avgjør klager etter § 14-1
bokstav a til d og bokstav f og g.

(3) Riksvalgstyrets avgjørelser er endelige og
kan ikke bringes inn for domstolene.

§ 14-10 Saksbehandlingen i riksvalgstyret
(1) Riksvalgstyret avgjør klagene i møte etter

skriftlig behandling. Riksvalgstyret kan bestemme
at møtet går for åpne dører. Riksvalgstyret kan
samtykke til muntlig høring hvis det er særlige
grunner til det. Muntlige høringer holdes normalt
for åpne dører.

(2) Riksvalgstyret skal gi klageren mulighet til
å uttale seg om redegjørelser som er gitt etter
§ 14-8 første, andre og tredje ledd.

(3) Riksvalgstyret kan kreve opplysninger og
uttalelser fra offentlige organer og enkeltpersoner
som har medvirket under valget.

(4) Riksvalgstyret kan prøve alle sider av
saken og ta hensyn til nye omstendigheter.

(5) Forvaltningsloven og offentleglova gjelder
for riksvalgstyret så langt de passer. Riksvalgsty-
rets avgjørelser skal begrunnes etter reglene for
enkeltvedtak i forvaltningsloven.

(6) Klagen skal behandles uten ugrunnet opp-
hold.

(7) Riksvalgstyrets avgjørelser i klagesaker
skal kunngjøres. Når alle klagesakene er ferdigbe-
handlet, skal riksvalgstyrets avgjørelser i klagesa-
ker som gjelder stortingsvalget, meddeles Stortin-
gets presidentskap.

§ 14-11 Riksvalgstyrets avgjørelser
(1) Riksvalgstyret skal avvise en klage hvis vil-

kårene for å behandle den ikke er oppfylt, eller
hvis samme klagegrunnlag allerede er behandlet.

(2) Hvis riksvalgstyret kommer til at det har
skjedd feil, men at vilkårene for ugyldighet etter
fjerde ledd ikke er oppfylt, skal klageren gis med-
hold i at det har skjedd feil.

(3) Riksvalgstyret kan pålegge valgorganene å
rette feil så langt det er mulig.

(4) Hvis retting av feil ikke er mulig, skal val-
get kjennes ugyldig
a) når bestemmelser i Grunnloven, valgloven

eller valgforskriften om hvordan valg skal for-
beredes og gjennomføres, er brutt, og det er
sannsynlighetsovervekt for at dette har påvir-
ket den samlede fordelingen av mandatene
mellom listene

b) når de objektive vilkårene i straffeloven §§ 151
til 154 er oppfylt, og det er sannsynlighetsover-
vekt for at dette har påvirket den samlede for-
delingen av mandatene mellom listene

c) når det er sannsynlighetsovervekt for at for-
hold nevnt i bokstav a og b til sammen har
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påvirket den samlede fordelingen av manda-
tene mellom listene.
(5) Valget kan kjennes ugyldig bare i de kom-

munene der det er sannsynlighetsovervekt for at
de ulovlige forholdene har påvirket fordelingen av
stemmer til de ulike listene.

(6) Når riksvalgstyret har behandlet alle kla-
gene, skal det avgjøre om det er sannsynlighets-
overvekt for at de ulovlige forholdene samlet sett
har påvirket den samlede fordelingen av manda-
tene mellom listene. Riksvalgstyret kan i denne
vurderingen ta hensyn til forhold som det ikke er
klaget på.

(7) Hvis riksvalgstyret kjenner valget i en
kommune ugyldig, skal det holdes omvalg i kom-
munen.

(8) Hvis fylkestinget eller kommunestyret har
vedtatt at valget er ugyldig, skal riksvalgstyret
kjenne fylkestingsvalget eller kommunestyreval-
get gyldig hvis vilkårene for ugyldighet ikke er
oppfylt.

(9) Riksvalgstyret må være fulltallig for å
kunne fatte avgjørelse.

§ 14-12 Klagebehandlingen i Høyesterett
(1) Hvis vilkårene for å behandle et søksmål

mot Stortingets vedtak ikke er oppfylt, skal Høyes-
teretts ankeutvalg i kjennelse avvise søksmålet.

(2) Hvis ankeutvalget enstemmig finner det
klart at søksmålet ikke kan føre fram, kan ankeut-
valget i kjennelse forkaste søksmålet. I motsatt fall
henviser ankeutvalget søksmålet til behandling i
Høyesterett i plenum.

(3) Høyesterett i plenum skal i dom kjenne
stortingsvalget ugyldig
a) når bestemmelser i Grunnloven, valgloven

eller valgforskriften om hvordan valg skal for-
beredes og gjennomføres, er brutt, og det er
sannsynlighetsovervekt for at dette har påvir-
ket den samlede fordelingen av mandatene
mellom listene

b) når de objektive vilkårene i straffeloven §§ 151
til 154 er oppfylt, og det er sannsynlighetsover-
vekt for at dette har påvirket den samlede for-
delingen av mandatene mellom listene

c) når det er sannsynlighetsovervekt for at for-
hold nevnt i bokstav a og b til sammen har
påvirket den samlede fordelingen av manda-
tene mellom listene.
(4) Valget kan kjennes ugyldig bare i de kom-

munene der det er sannsynlighetsovervekt for at
de ulovlige forholdene har påvirket fordelingen av
stemmer til de ulike listene.

(5) Valget skal ikke kjennes ugyldig hvis det
er mulig å rette feilene.

(6) Hvis Høyesterett i plenum kjenner valget i
én eller flere kommuner ugyldig, skal det holdes
omvalg i disse kommunene.

(7) Høyesterett i plenum skal i dom kjenne
stortingsvalget gyldig hvis vilkårene for ugyldig-
het ikke er oppfylt.

Kapittel 15. Omvalg

§ 15-1 Når og hvordan omvalg skal gjennomføres
(1) Det skal holdes omvalg hvis Stortinget,

Høyesterett eller riksvalgstyret kjenner et valg
ugyldig.

(2) Hvis fylkestinget eller kommunestyret
kjenner et valg ugyldig, bestemmer riksvalgstyret
om det skal gjennomføres omvalg. Omvalg gjen-
nomføres bare dersom riksvalgstyret etter full
prøving kommer til at valget er ugyldig.

(3) Ved omvalg skal manntallet fra det opprin-
nelige valget brukes. Personer som har dødd eller
mistet stemmeretten før omvalget, skal strykes fra
manntallet. Personer som feilaktig var innført i
eller utelatt fra det opprinnelige manntallet, skal
strykes fra eller innføres i manntallet.

(4) Ved omvalg skal valglistene fra det opprin-
nelige valget brukes. Kandidater som har dødd
eller mistet valgbarheten, skal strykes fra valglis-
tene. Hvis kandidater blir strøket fra valglisten,
kan den tillitsvalgte for valglisten sette inn nye
navn.

(5) Hvis det er nødvendig av hensyn til den
praktiske gjennomføringen av omvalget, kan
departementet gi forskrift om unntak fra denne
lovens bestemmelser om frister og om adgangen
til å forhåndsstemme.

§ 15-2 Hvem som fungerer som stortingsrepresentan-
ter ved omvalg

Hvis det skal holdes omvalg, blir de nyvalgte
representantene sittende i vervet inntil omvalget
er endelig godkjent.

§ 15-3 Hvem som fungerer som fylkestingsmedlem-
mer eller kommunestyremedlemmer ved omvalg

(1) Hvis riksvalgstyret kjenner fylkestingsval-
get eller kommunestyrevalget ugyldig før det nye
fylkestingets eller kommunestyrets konstitue-
rende møte, forlenges valgperioden for de sit-
tende fylkestingsmedlemmene eller kommunesty-
remedlemmene inntil omvalget er endelig god-
kjent.

(2) Hvis det nyvalgte fylkestinget eller kom-
munestyret kjenner valget ugyldig, og riksvalgsty-
ret deretter bestemmer at det skal holdes omvalg,
blir de nyvalgte fylkestingsmedlemmene eller
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kommunestyremedlemmene sittende i vervene
inntil omvalget er endelig godkjent.

Kapittel 16. Beredskap

§ 16-1 Utsatt eller forlenget valgting eller omvalg ved
stortingsvalg

(1) Hvis det har skjedd noe ekstraordinært
som er egnet til å hindre en vesentlig del av vel-
gerne fra å stemme, kan Stortinget med stem-
mene fra 2/3 av Stortingets medlemmer forlenge
valgtinget med inntil 1 dag eller utsette valgtinget.

(2) Vedtak om forlengelse eller utsettelse kan
fattes bare så langt det er nødvendig for å sikre
velgerne mulighet til å stemme. Valgtinget skal
være avsluttet innen 1 måned etter den dagen
Kongen i statsråd har fastsatt som valgdag.

(3) Hvis Stortinget ikke kan samles, kan Kon-
gen i statsråd forlenge valgtinget med inntil 1 dag
eller utsette valgtinget i inntil 7 dager. Begrens-
ningene som er nevnt i første og andre ledd, gjel-
der også for Kongens beslutning.

(4) Hvis det har skjedd noe ekstraordinært
som har hindret en vesentlig del av velgerne fra å
stemme, kan det sittende Stortinget med stem-
mene fra 2/3 av Stortingets medlemmer
bestemme at det skal holdes omvalg. Vedtak om
omvalg kan fattes bare så langt det er nødvendig
for å sikre velgerne mulighet til å stemme.

§ 16-2 Utsatt eller forlenget valgting eller omvalg ved
fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Hvis det har skjedd noe ekstraordinært som
er egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne fra
å stemme, kan Kongen i statsråd forlenge valgtin-
get med inntil 1 dag eller utsette valgtinget.

(2) Vedtak om forlengelse eller utsettelse kan
fattes bare så langt det er nødvendig for å sikre
velgerne mulighet til å stemme. Valgtinget skal
være avsluttet innen 1 måned etter den dagen
Kongen i statsråd har fastsatt som valgdag.

(3) Hvis det har skjedd noe ekstraordinært
som har hindret en vesentlig del av velgerne fra å
stemme, kan Kongen i statsråd bestemme at det
skal holdes omvalg. Vedtak om omvalg kan fattes
bare så langt det er nødvendig for å sikre velgerne
mulighet til å stemme.

§ 16-3 Omvalg
Ved omvalg etter §§ 16-1 eller 16-2 gjelder

§ 15-1 tredje til femte ledd tilsvarende.

§ 16-4 Første opptelling av forhåndsstemmesedler
Hvis valgtinget forlenges, kan opptellingen av

forhåndsstemmesedler, jf. § 10-7, tidligst starte
eller fortsette dagen før det forlengede valgtinget.

Hvis opptellingen har startet, skal den stoppes
inntil den kan startes eller fortsettes etter forrige
punktum.

§ 16-5 Hvem som fungerer som stortingsrepresentan-
ter ved omvalg

Hvis det skal holdes omvalg, blir de nyvalgte
representantene sittende i vervet inntil omvalget
er endelig godkjent.

§ 16-6 Hvem som fungerer som fylkestingsmedlem-
mer eller kommunestyremedlemmer ved omvalg

(1) Hvis Kongen i statsråd bestemmer at det
skal holdes omvalg etter § 16-2 tredje ledd før det
nye fylkestinget eller kommunestyret har konsti-
tuert seg, forlenges valgperioden for de sittende
fylkestingsmedlemmene eller kommunestyre-
medlemmene inntil omvalget er endelig godkjent.

(2) Hvis Kongen i statsråd bestemmer at det
skal holdes omvalg etter § 16-2 tredje ledd etter
det nyvalgte fylkestingets eller kommunestyrets
konstituerende møte, blir de nyvalgte fylkestings-
medlemmene eller kommunestyremedlemmene
sittende i vervene inntil omvalget er endelig god-
kjent.

Kapittel 17. Nytt valgoppgjør i perioden. 
Kåring av vararepresentanter

§ 17-1 Nytt valgoppgjør til Stortinget
(1) Stortinget skal gi distriktsvalgstyret mel-

ding hvis plassen til en representant eller varare-
presentant i Stortinget blir stående ubesatt. Dis-
triktsvalgstyret foretar deretter et nytt valgopp-
gjør.

(2) Distriktsvalgstyret utsteder fullmakt til den
nye representanten eller vararepresentanten. Full-
makten skal vise hvilket nummer i rekkefølgen av
representanter eller vararepresentanter den
valgte skal ha. Hvis fullmakten gjelder en varare-
presentant, skal den også oppgi hvilken represen-
tant vedkommende skal erstatte. Fullmakten skal
sendes til Stortinget.

(3) Distriktsvalgstyret skal informere den nye
representanten eller vararepresentanten om val-
get.

§ 17-2 Nytt valgoppgjør til fylkestinget eller kommu-
nestyret

(1) Fylkesordføreren skal gi fylkesvalgstyret
melding hvis plassen til en representant i fylkes-
tinget blir stående ubesatt. Ordføreren skal gi
valgstyret melding hvis plassen til en representant
i kommunestyret blir stående ubesatt. Fylkes-
valgstyret eller valgstyret gjennomfører deretter
et nytt valgoppgjør.
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(2) Hvis fylkesordføreren eller ordføreren
mener det er nødvendig, skal fylkesvalgstyret
eller valgstyret gjennomføre nytt valgoppgjør også
når plassen til en vararepresentant er blitt ledig.

(3) Fylkesvalgstyret eller valgstyret informe-
rer den nye representanten eller vararepresentan-
ten om valget.

(4) Hvis plassen til en vararepresentant er blitt
ledig og ikke kan fylles gjennom et nytt valgopp-
gjør, kan den gruppen som har fått en ledig vara-
representantplass, selv foreslå hvem som skal
fylle plassen. Gruppen informerer deretter fylkes-
valgstyret eller valgstyret, som velger den fore-
slåtte personen hvis vedkommende er valgbar og
har bekreftet at han eller hun vil la seg velge. Hvis
kommunestyrevalget er holdt som flertallsvalg, er
det kommunestyret som velger en person til den
ledige plassen. Fjerde ledd andre punktum gjelder
tilsvarende.

Kapittel 18. Bruk av IKT

§ 18-1 Elektronisk valggjennomføringssystem
(1) Departementet har ansvaret for å stille til

rådighet for kommunene og fylkeskommunene et
IKT-system til bruk ved gjennomføring av valg.

(2) Kommunene og fylkeskommunene skal
bruke dette systemet.

(3) Departementet kan gi forskrift om bruk og
sikring av systemet.

Kapittel 19. Forskjellige bestemmelser

§ 19-1 Forsøk i forbindelse med valg
(1) Kongen i statsråd kan godkjenne forsøk

a) med gjennomføring av valg som avviker fra
bestemmelsene i loven her

b) med direkte valg av andre folkevalgte organer
enn loven her gjelder for.
(2) Kongen i statsråd fastsetter nærmere vil-

kår for forsøk og bestemmer hvilke bestemmelser
som kan fravikes.

§ 19-2 Oppbevaring, avhending og tilintetgjøring av
valgmateriell

Oppbevaring, avhending og tilintetgjøring av
valgmateriell etter at valget er over, skal skje i
henhold til lov 4. desember 1992 nr. 112 om arkiv
og forskrift gitt i medhold av den.

§ 19-3 Tilgang til manntallet og det øvrige materiel-
let

(1) Tilgang til manntallet kan bare gis til
a) offentlig ansatte når det er nødvendig for at de

skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver
b) forskere i vitenskapelig øyemed etter sam-

tykke fra folkeregistermyndigheten

c) andre når det følger av loven her eller forskrift
til loven.
(2) Tilgang til det øvrige valgmateriellet kan

bare gis til forskere i vitenskapelig øyemed etter
samtykke fra rette myndighet.

§ 19-4 Taushetsplikt
(1) Alle som gjennom oppdrag i forbindelse

med valget får kjennskap til hvordan en velger har
stemt, har taushetsplikt om dette.

(2) En person som assisterer en velger ved
stemmingen og gjennom det får kjennskap til
hvordan velgeren har stemt, har taushetsplikt om
dette.

§ 19-5 Beregning av frister
(1) Hvis en dato som er utgangspunktet for en

frist, faller på en lørdag eller en helligdag, begyn-
ner fristen å løpe nærmeste etterfølgende hver-
dag.

(2) Hvis fristen ender på en lørdag eller en hel-
ligdag, forlenges fristen til nærmeste etterføl-
gende hverdag.

(3) Hvis en dato som er det tidligste tidspunk-
tet for en handling etter loven her, faller på en lør-
dag eller en helligdag, kan handlingen først utfø-
res nærmeste etterfølgende hverdag.

(4) Hvis en dato som er det seneste tidspunk-
tet for en handling etter loven her, faller på en lør-
dag eller helligdag, kan handlingen utføres også
nærmeste etterfølgende hverdag.

§ 19-6 Oversittelse av frister
Hvis en melding eller klage gis etter utløpet av

en frist etter loven her, kan den tas til behandling
bare hvis fristoversittelsen skyldes hindringer
som var utenfor melderens eller klagerens kon-
troll, og som det var uforholdsmessig tyngende å
overvinne.

§ 19-7 Opplysninger til valgstatistikk
Distriktsvalgstyrene, fylkesvalgstyrene og

valgstyrene plikter å gi departementet eller Statis-
tisk sentralbyrå de opplysningene som departe-
mentet eller Statistisk sentralbyrå mener er nød-
vendige for å kunne offentliggjøre valgresultater
eller lage offisiell valgstatistikk.

§ 19-8 Unntak som gjelder Oslo
(1) Bestemmelsene i loven her om fylkestings-

valg gjelder ikke for Oslo kommune.
(2) Velgere som er innført i manntallet i andre

kommuner, kan likevel forhåndsstemme i Oslo
ved fylkestingsvalget i velgernes eget fylke.
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§ 19-9 Utgifter som dekkes av staten
Staten dekker utgifter til kommunenes og fyl-

keskommunenes lovpålagte oppgaver ved stor-
tingsvalg gjennom overføringer via inntektssys-
temet for kommuner og fylkeskommuner.

§ 19-10 Valgobservasjon
(1) Departementet kan akkreditere nasjonale

og internasjonale valgobservatører fra institusjo-
ner eller organisasjoner til å observere gjennomfø-
ringen av valg til Stortinget, fylkesting eller kom-
munestyrer.

(2) Kommunene plikter å ta imot akkrediterte
valgobservatører og tilrettelegge for valgobserva-
sjon.

§ 19-11 Offentliggjøring av valgresultater og progno-
ser

(1) Det er ikke tillatt å gi ut informasjon om
eller offentliggjøre valgresultater før kl. 21 på valg-
dagen.

(2) Det er ikke tillatt å offentliggjøre progno-
ser som er laget på grunnlag av undersøkelser på
valgdagen eller dagen i forveien, før kl. 21 på valg-
dagen.

§ 19-12 Overtredelsesgebyr
(1) Foretak som forsettlig eller uaktsomt over-

trer § 19-11, kan av Medietilsynet ilegges et over-
tredelsesgebyr på inntil 28 ganger grunnbeløpet i
folketrygden. Med foretak menes her selskap,
samvirkeforetak, forening eller annen sammen-
slutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller
offentlig virksomhet.

(2) Ved utmålingen av gebyret skal det særlig
legges vekt på
a) hvor grov overtredelsen er
b) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon,

opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha
forebygget overtredelsen

c) om overtredelsen er begått for å fremme fore-
takets interesser

d) om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd
noen fordel ved overtredelsen

e) om foretaket har brutt forbudet i § 19-11 tidli-
gere

f) foretakets økonomiske evne.
(3) Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen

og er tvangsgrunnlag for utlegg.
(4) Overtredelsesgebyr etter første ledd kan

også ilegges personer som ikke opptrer på vegne
av foretak.

(5) Vedtak om ilagt overtredelsesgebyr kan
påklages til Klagenemnda for mediesaker.

(6) Kongen kan ikke gi Medietilsynet eller
Klagenemnda for mediesaker generelle instruk-
ser om håndhevingen av bestemmelsen og kan
heller ikke gi pålegg om myndighetsutøvelsen i
enkelttilfeller eller omgjøre vedtak.

(7) Klagenemnda kan ikke av eget tiltak
omgjøre tilsynsorganets vedtak.

(8) Departementet kan gi forskrift om gjen-
nomføringen av bestemmelsene i denne paragra-
fen, blant annet om innkreving av og betalingsfrist
for gebyr.

Kapittel 20. Ikrafttredelse, overgangs-
bestemmelser og endringer i andre lover

§ 20-1 Ikrafttredelse
(1) Loven gjelder fra det tidspunktet Kongen

bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves lov
28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkes-
ting og kommunestyrer (valgloven).

(2) Kongen kan sette i kraft og oppheve de
enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

§ 20-2 Endringer i andre lover

1. Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre
samiske rettsforhold (sameloven) endres slik:

Ny § 2-6 a skal lyde:
§ 2-6 a Folkeregistermyndighetens ansvar

Folkeregistermyndigheten skal av eget tiltak
og på egnet måte stille følgende til disposisjon for
valgmyndighetene:
a) et foreløpig manntall per 2. januar i valgåret

basert på stemmerettsvilkårene, til bruk i valg-
forberedelsene

b) opplysninger om hvem som skal innføres i
manntallet i kommunen per 30. juni.
Taushetsplikt er ikke til hinder for at informa-

sjon kan utleveres etter første ledd.
Folkeregistermyndigheten skal overføre opp-

dateringer til det foreløpige manntallet per 2.
januar og manntallet per 30. juni til Sametinget.

Ny § 2-10 a skal lyde:
§ 2-10 a Forsøk i forbindelse med valg

Kongen kan godkjenne forsøk der gjennomfø-
ringen av valget avviker fra bestemmelsene i
loven her.

Kongen fastsetter nærmere vilkår for forsøk
og bestemmer hvilke bestemmelser som kan fra-
vikes.
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2. Lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og end-
ring av kommune- og fylkesgrenser (inndelings-
lova) endres slik:

§ 4 nytt andre ledd skal lyde:
Dersom ei samanslåing omfattar kommunar i

ulike valdistrikt, skal Stortinget vedta kva valdis-
trikt den nye kommunen skal høyre til. Ei slik
samanslåing gjeld ikkje før det er gjort vedtak om
kva valdistrikt kommunen skal høyre til.

§ 6 skal lyde:
§ 6 Vedtak om grensejustering

Kongen gjer vedtak om justering av grenser
mellom kommunar.

Dersom grensejusteringa omfattar kommunar i
ulike valdistrikt, og justeringa ikkje berre gjeld
areal, skal Stortinget vedta kva valdistrikt kommu-
nar som får ført over innbyggjarar, skal høyre til. Ei
slik grensejustering gjeld ikkje før det er gjort vedtak
om kva valdistrikt kommunane skal høyre til.

Stortinget gjer vedtak om justering av grenser
mellom fylke. Dersom justeringa berre gjeld areal,
kan Kongen gjere vedtak.

3. Lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrø-
rende de politiske partiene (partiloven) endres
slik:

§ 3 andre ledd bokstav d første punktum skal lyde:
d) erklæring fra minst 10 000 personer som har

stemmerett ved stortingsvalg, om at de ønsker
partinavnet registrert.

4. Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fyl-
keskommuner (kommuneloven) endres slik:

§ 5-5 tredje ledd skal lyde:
Fylkestinget fastsetter selv medlemstallet sitt.

Medlemstallet skal være et oddetall, og det skal
oppfylle følgende krav til antall medlemmer:

a) Fylkestinget skal ha minst 35 medlemmer i
fylkeskommuner som ikke har over 300 000
innbyggere.

b) Fylkestinget skal ha minst 43 medlemmer i
fylkeskommuner med over 300 000, men ikke
over 500 000 innbyggere.

c) Fylkestinget skal ha minst 51 medlemmer i
fylkeskommuner med over 500 000 innbyg-
gere.

§ 7-1 nytt sjette og sjuende ledd skal lyde:
Hvis valgperioden for de sittende kommune-

styremedlemmene eller fylkestingsmedlemmene
forlenges ved et omvalg, jf. valgloven § 15-3 første
og § 16-6 første ledd, forlenges funksjonstiden til-
svarende for medlemmer av andre folkevalgte
organer i kommunene og fylkeskommunene, med
et tillegg på inntil to måneder.

Hvis de nyvalgte kommunestyremedlemmene
eller fylkestingsmedlemmene blir sittende i ver-
vene ved et omvalg, jf. valgloven § 15-3 andre og
§ 16-6 andre ledd, blir medlemmene av andre fol-
kevalgte organer i kommunene og fylkeskommu-
nene sittende i vervene inntil omvalget til kommu-
nestyret eller fylkestinget er endelig godkjent,
med et tillegg på inntil to måneder.

§ 27-2 andre ledd skal lyde:
Følgende kan ikke lovlighetskontrolleres:

a) andre prosessledende avgjørelser enn de som
er omtalt i første ledd bokstav b og c

b) vedtak om ansettelse, oppsigelse eller avskjed
c) spørsmål om hvorvidt et vedtak er i strid med

bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om
offentlige anskaffelser

d) avgjørelse om hvorvidt kommunestyrevalget
eller fylkestingsvalget er gyldig, jf. valgloven
§ 13-2 første ledd og § 13-3 første ledd.
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Kapittel 26  

Forslag til endringer i Grunnloven

§ 14 første ledd

§ 14 første ledd skal lyde:
Kongen kan utnevne statssekretærer til å bistå

statsrådets medlemmer under utførelsen av deres
gjøremål utenfor statsrådet. Den enkelte statsse-
kretær handler på vegne av det medlem av stats-
rådet som han eller hun er knyttet til, i den
utstrekning dette medlemmet bestemmer.

–
Kongen kan utnemne statssekretærar til å

hjelpe medlemmene av statsrådet med gjeremåla
deira utanfor statsrådet. Kvar statssekretær hand-
lar på vegner av den medlemmen av statsrådet
som ho eller han er knytt til, så langt denne med-
lemmen fastset.

§ 14 andre ledd

Alternativ 1:

§ 14 andre ledd skal lyde:
Stortingsrepresentanter kan ikke utnevnes til

statssekretærer eller ansettes som politiske rådgi-
vere ved statsrådets kontorer.

–
Stortingsrepresentantar kan ikkje utnemnast

til statssekretærar eller tilsetjast som politiske råd-
gjevarar ved statsrådskontora.

Alternativ 2:

§ 14 andre ledd skal lyde:
Stortingsrepresentanter kan ikke ansettes som

politiske rådgivere ved statsrådets kontorer.
–
Stortingsrepresentantar kan ikkje tilsetjast

som politiske rådgjevarar ved statsrådskontora.

§ 50 første ledd

Alternativ 1:

§ 50 første ledd første punktum skal lyde:
Stemmerett ved stortingsvalg har norske bor-

gere som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det året
valgtinget holdes.

–
Røysterett ved stortingsval har dei norske bor-

garane som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det året
valtinget blir halde.

Alternativ 2:

§ 50 første ledd første punktum skal lyde:
Stemmerett ved stortingsvalg har norske bor-

gere som har fylt 16 år eller fyller 16 år i det året
valgtinget holdes.

–
Røysterett ved stortingsval har dei norske bor-

garane som har fylt 16 år eller fyller 16 år i det året
valtinget blir halde.

Alternativ 3:

§ 50 første ledd andre punktum skal lyde:
Personer som ikke er norske borgere, har

stemmerett på de samme vilkår hvis de har vært
folkeregistrert som bosatt i Norge de siste seks
årene før valgdagen.

–
Personar som ikkje er norske borgarar, har

røysterett på dei same vilkåra dersom dei har vore
folkeregistrerte som busette i Noreg dei siste seks
åra før valdagen.

§ 50 andre ledd

§ 50 andre ledd skal lyde
I hvilken utstrekning norske borgere som på

valgdagen er bosatt utenfor riket, men oppfyller
vilkårene foran, har stemmerett, fastsettes ved
lov.

–
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I kva mon norske borgarar som på valdagen er
busette i utlandet, men som stettar vilkåra ovan-
for, skal ha røysterett, blir fastsett i lov.

§ 50 tredje ledd

§ 50 tredje ledd oppheves

§ 53

Alternativ 1:

§ 53 skal lyde:
En representant som dømmes for straffbare

handlinger, kan fratas vervet i overensstemmelse
med det som fastsettes i lov.

–
Ein representant som blir dømd for strafflagde

handlingar, kan bli fråteken ombodet i samsvar
med føresegner om dette i lov.

Alternativ 2:

§ 53 oppheves.

§ 54

§ 54 skal lyde:
Stortingsvalg holdes hvert fjerde år innen

utgangen av september.
Hvis det har skjedd noe ekstraordinært som er

egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne fra å
stemme, kan Stortinget med stemmene fra to tred-
jedeler av Stortingets medlemmer forlenge valg-
tinget med inntil én dag eller utsette valgtinget.

Forlengelse eller utsettelse kan vedtas bare så
langt det er nødvendig for å sikre velgerne mulig-
het til å stemme. Valgtinget skal være avsluttet
innen én måned etter den dag Kongen i statsråd
har fastsatt som valgdag.

Hvis Stortinget ikke kan samles, kan Kongen i
statsråd forlenge valgtinget med inntil én dag eller
utsette valgtinget i inntil syv dager på de samme
vilkår som er nevnt i andre og tredje ledd.

Hvis det har skjedd noe ekstraordinært som
har hindret en vesentlig del av velgerne fra å
stemme, kan det sittende Stortinget med stem-
mene fra to tredjedeler av medlemmene
bestemme at det skal holdes omvalg. Omvalg kan
vedtas bare så langt det er nødvendig for å sikre
velgerne mulighet til å stemme. De valgte repre-
sentantene blir sittende i vervet til omvalget er
endelig godkjent.

Et nyvalgt storting kan ikke omgjøre et tidli-
gere stortings vedtak om at det skal holdes
omvalg.

–
Stortingsval blir halde kvart fjerde år innan

utgangen av september.
Har det skjedd noko ekstraordinært som gjer

at ein vesentleg del av veljarane kan bli hindra frå
å røyste, kan Stortinget med røystene frå to tredje-
delar av medlemmene forlengje valtinget med opp
til éin dag eller utsetje valtinget.

Det kan berre gjerast vedtak om forlenging
eller utsetjing i den mon det er naudsynt for at vel-
jarane skal kunne få røyste. Valtinget skal vere
avslutta innan éin månad etter den dagen Kongen
i statsråd har fastsett som valdag.

Dersom Stortinget ikkje kan samlast, kan Kon-
gen i statsråd forlengje valtinget med opp til éin
dag eller utsetje valtinget i opp til sju dagar på dei
same vilkåra som er nemnde i andre og tredje led-
det.

Har det skjedd noko ekstraordinært som har
hindra ein vesentleg del av veljarane frå å røyste,
kan det sitjande Stortinget med røystene frå to
tredjedelar av medlemmene vedta at det skal hal-
dast omval. Det kan berre gjerast vedtak om
omval i den mon det er naudsynt for at veljarane
skal kunne få røyste. Dei valde representantane
blir sitjande til omvalet er endeleg godkjent.

Eit nyvalt storting kan ikkje gjere om eit tidle-
gare stortings vedtak om at det skal haldast
omval.

§ 55

§ 55 skal lyde:
Valget skal gjennomføres på den måten som

fastsettes ved lov.
–
Valet skal gjennomførast på den måten som

blir fastsett i lov.

§ 56 første ledd

Alternativ 1a:

§ 56 første ledd skal lyde
Riket inndeles i 19 valgdistrikter.
–
Riket blir inndelt i 19 valdistrikt.

Alternativ 1b:

§ 56 første ledd skal lyde
Riket inndeles i 13 valgdistrikter.
–
Riket blir inndelt i 13 valdistrikt.
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Alternativ 1c:

§ 56 første ledd skal lyde
Riket inndeles i 12 valgdistrikter.
–
Riket blir inndelt i 12 valdistrikt.

Alternativ 1d:

§ 56 første ledd skal lyde
Riket inndeles i 11 valgdistrikter.
–
Riket blir inndelt i 11 valdistrikt.

Alternativ 2:

§ 56 første ledd skal lyde
Antall valgdistrikter fastsettes ved lov. Antall

valgdistrikter skal vedtas med to tredjedels fler-
tall, og minst to tredjedeler av Stortingets med-
lemmer må være til stede. Endringer i antall valg-
distrikter må vedtas på første eller andre storting
etter et valg om de skal få virkning ved neste stor-
tingsvalg.

–
Talet på valdistrikt blir fastsett i lov. Talet på

valdistrikt skal vedtakast med to tredjedels fleirtal,
og minst to tredjedelar av medlemmene av Stortin-
get må vere til stades. Endringar i talet på valdis-
trikt må vedtakast på det fyrste eller andre stortin-
get etter eit val om dei skal få verknad ved det
neste stortingsvalet.

§ 56 andre ledd

Alternativ 1:

§ 56 andre ledd skal lyde:
Grensene mellom valgdistriktene fastsettes

ved lov.
–
Grensene mellom valdistrikta blir fastsette i

lov.

Alternativ 2:

§ 56 andre ledd skal lyde
Grensene mellom valgdistriktene fastsettes

ved lov. Grensene mellom valgdistrikter skal ved-
tas med to tredjedels flertall, og minst to tredjede-
ler av Stortingets medlemmer må være til stede.
Endringer av grensene mellom valgdistriktene må
vedtas på første eller andre storting etter et valg
om de skal få virkning ved neste stortingsvalg.

–

Grensene mellom valdistrikta blir fastsette i
lov. Grensene mellom valgdistrikta skal vedtakast
med to tredjedels fleirtal, og minst to tredjedelar
av medlemmene av Stortinget må vere til stades.
Endringar av grensene mellom valdistrikt må ved-
takast på det fyrste eller andre stortinget etter eit
val om dei skal få verknad ved det neste stortings-
valet.

§ 57 første ledd

§ 57 første ledd skal lyde:
Det skal velges 169 stortingsrepresentanter.
–
Det skal veljast 169 stortingsrepresentantar.

§ 57 andre ledd

Alternativ 1:

§ 57 andre ledd skal lyde:
Hvert valgdistrikt får ett mandat, og de

resterende mandatene fordeles med Sainte-
Laguës metode på grunnlag av innbyggertall.

–
Kvart valdistrikt får eitt mandat, og resten av

mandata blir utdelte med Sainte-Laguë-metoden
på grunnlag av innbyggjartal.

Alternativ 2:

§ 57 andre ledd skal lyde:
Det antall stortingsrepresentanter som skal

velges fra hvert valgdistrikt, beregnes på grunnlag
av forholdet mellom distriktets antall innbyggere
samt areal, og hele rikets antall innbyggere samt
areal. I denne beregning gir hver innbygger 1
poeng og hver kvadratkilometer 1,8 poeng.

–
Talet på stortingsrepresentantar som skal vel-

jast frå kvart valdistrikt, blir utrekna på grunnlag
av høvet mellom innbyggjartalet og flatevidda i
distriktet på den eine sida og innbyggjartalet og
flatevidda i heile riket på den andre sida. I denne
utrekninga gjev kvar innbyggjar 1 poeng og kvar
kvadratkilometer 1,8 poeng.

§ 57 tredje til femte ledd

§ 57 tredje til femte ledd skal lyde:
Alle valgdistrikter skal ha minst fire mandater.
Mandatene skal fordeles mellom valgdistrik-

tene hvert fjerde år.
Nærmere bestemmelser om hvordan manda-

tene skal fordeles mellom valgdistriktene, fastset-
tes ved lov.
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–
Alle valdistrikt skal ha minst fire mandat.
Mandata skal delast mellom valdistrikta kvart

fjerde år.
Nærare føresegner om korleis mandata skal

delast mellom valdistrikta, blir fastsette i lov.

§ 58

§ 58 skal lyde:
Valget holdes særskilt for hver kommune.
–
Valet blir halde særskilt for kvar kommune.

§ 59 første ledd

Alternativ 1:

§ 59 første ledd skal lyde:
I hvert valgdistrikt skal én representant tilde-

les utjevningsmandat på grunnlag av stemmetallet
i hele riket. De andre representantene i valgdis-
triktet tildeles direktemandater på grunnlag av
stemmetallet i valgdistriktet.

–
I kvart valdistrikt skal éin representant få til-

delt utjamningsmandat på grunnlag av røystetalet
i heile riket. Dei andre representantane i valdis-
triktet får tildelt direktemandat på grunnlag av
røystetalet i valdistriktet.

Alternativ 2:

§ 59 første ledd skal lyde:
Utjevningsmandatene skal velges på grunnlag

av stemmetallet i hele riket. Kandidatene kåres i
den rekkefølge de står i på partienes nasjonale
lister.

–
Utjamningsmandata skal veljast på grunnlag

av røystetalet for heile riket. Kandidatane blir kåra
i den rekkjefølgja dei står i på dei nasjonale listene
til partia.

§ 59 andre ledd

Alternativ 1a:

§ 59 andre ledd første punktum skal lyde:
De direktevalgte representantene velges fra

hvert valgdistrikt ved forholdstallsvalg etter
Sainte-Laguës metode med 1,4 som det første
delingstallet.

–

Dei direktevalde representantane blir valde frå
kvart valdistrikt med høvestalsval etter Sainte-
Laguë-metoden med 1,4 som det fyrste delingsta-
let.

Alternativ 1b:

§ 59 andre ledd første punktum skal lyde:
De direktevalgte representantene velges fra

hvert valgdistrikt ved forholdstallsvalg etter
Sainte-Laguës metode med 1,2 som det første
delingstallet.

–
Dei direktevalde representantane blir valde frå

kvart valdistrikt med høvestalsval etter Sainte-
Laguë-metoden med 1,2 som det fyrste delingsta-
let.

Alternativ 2a:

§ 59 andre ledd andre punktum skal lyde:
Direktemandatene fordeles mellom de listene

som har fått minst tre prosent av de godkjente
stemmene i valgdistriktet.

–
Direktemandata blir delte mellom dei listene

som har fått minst tre prosent av dei godkjende
røystene i valdistriktet.

Alternativ 2b:

§ 59 andre ledd andre punktum skal lyde:
Direktemandatene fordeles mellom de listene

som har fått minst fire prosent av de godkjente
stemmene i valgdistriktet.

–
Direktemandata blir delte mellom dei listene

som har fått minst fire prosent av dei godkjende
røystene i valdistriktet.

§ 59 tredje ledd

Alternativ 1a:

§ 59 tredje ledd skal lyde:
Utjevningsmandatene fordeles mellom de

registrerte politiske partiene som har stilt liste i
alle valgdistriktene og har fått minst tre prosent av
de godkjente stemmene i hele riket.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei

registrerte politiske partia som har stilt liste i alle
valdistrikta og har fått minst tre prosent av dei
godkjende røystene i heile riket.
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Alternativ 1b:

§ 59 tredje ledd skal lyde:
Utjevningsmandatene fordeles mellom de

registrerte politiske partiene som har stilt liste i
alle valgdistriktene og har fått minst fire prosent
av de godkjente stemmene i hele riket.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei

registrerte politiske partia som har stilt liste i alle
valdistrikta og har fått minst fire prosent av dei
godkjende røystene i heile riket.

Alternativ 1c:

§ 59 tredje ledd skal lyde:
Utjevningsmandatene fordeles mellom de

registrerte politiske partiene som har stilt liste i
alle valgdistriktene og har fått minst fem prosent
av de godkjente stemmene i hele riket.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei

registrerte politiske partia som har stilt liste i alle
valdistrikta og har fått minst fem prosent av dei
godkjende røystene i heile riket. 

Alternativ 2:

§ 59 tredje ledd skal lyde:
Utjevningsmandatene fordeles mellom de

registrerte politiske partiene som har fått minst
fire prosent av de godkjente stemmene i hele
riket.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei

registrerte politiske partia som har fått minst fire
prosent av dei godkjende røystene i heile riket.

Alternativ 3:

§ 59 tredje ledd skal lyde:
Utjevningsmandatene fordeles mellom de

registrerte politiske partiene som har stilt liste i
alle valgdistriktene, og som har fått minst tre pro-
sent av de godkjente stemmene i hele riket eller
har vunnet minst ett direktemandat.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei

registrerte politiske partia som har stilt liste i alle
valdistrikta, og som har fått minst tre prosent av
dei godkjende røystene i heile riket eller har
vunne minst eitt direktemandat.

Alternativ 4a:

§ 59 tredje ledd skal lyde:
Utjevningsmandatene fordeles mellom de

registrerte politiske partiene som har fått minst
tre prosent av de godkjente stemmene i hele riket
eller har vunnet minst ett direktemandat.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei

registrerte politiske partia som har fått minst tre
prosent av dei godkjende røystene i heile riket
eller har vunne minst eitt direktemandat.

Alternativ 4b:

§ 59 tredje ledd skal lyde:
Utjevningsmandatene fordeles mellom de

registrerte politiske partiene som har fått minst
fire prosent av de godkjente stemmene i hele riket
eller har vunnet minst ett direktemandat.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei

registrerte politiske partia som har fått minst fire
prosent av dei godkjende røystene i heile riket
eller har vunne minst eitt direktemandat.

§ 59 fjerde ledd

Alternativ 1:

§ 59 fjerde ledd skal lyde:
Utjevningsmandatene fordeles på grunnlag av

partienes samlede stemmetall i hele riket. Stem-
mer og mandater til lister som ikke oppfyller kra-
vene i tredje ledd, holdes utenfor. Det gjennomfø-
res en beregning ved hjelp av Sainte-Laguës
metode med 1,4 som det første delingstallet.
Utjevningsmandatene går til de partiene som har
fått færre direktevalgte mandater enn det som føl-
ger av denne beregningen.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom partia

på grunnlag av røystetala for heile riket. Røyster
og mandat til lister som ikkje stettar krava i tredje
leddet, blir haldne utanfor. Det blir gjort ei utrek-
ning etter Sainte-Laguë-metoden med 1,4 som det
fyrste delingstalet. Utjamningsmandata går til dei
partia som har fått færre direktevalde mandat enn
det som følgjer av denne utrekninga.

Alternativ 2:

§ 59 fjerde ledd skal lyde:
Utjevningsmandatene fordeles på grunnlag av

partienes samlede stemmetall i hele riket. Stem-
mer og mandater til lister som ikke oppfyller kra-
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vene i tredje ledd, holdes utenfor. Det gjennomfø-
res en beregning ved hjelp av Sainte-Laguës
metode med 1,2 som det første delingstallet.
Utjevningsmandatene går til de partiene som har
fått færre direktevalgte mandater enn det som føl-
ger av denne beregningen.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom partia

på grunnlag av røystetala for heile riket. Røyster
og mandat til lister som ikkje stettar krava i tredje
leddet, blir haldne utanfor. Det blir gjort ei utrek-
ning etter Sainte-Laguë-metoden med 1,2 som det
fyrste delingstalet. Utjamningsmandata går til dei
partia som har fått færre direktevalde mandat enn
det som følgjer av denne utrekninga.

§ 59 femte ledd

Alternativ 1:

§ 59 femte ledd skal lyde:
Nærmere bestemmelser om i hvilke valgdis-

trikter partiene skal få utjevningsmandatene, fast-
settes ved lov.

–
Nærare føresegner om kva valdistrikt partia

skal få utjamningsmandata i, blir fastsette i lov.

Alternativ 2:

§ 59 femte ledd skal lyde:
Nærmere bestemmelser om kåring av utjev-

ningsmandater fra partienes nasjonale lister fast-
settes ved lov.

–
Nærare føresegner om kåring av utjamnings-

mandat frå dei nasjonale listene til partia blir fast-
sette i lov.

§ 59 sjette ledd

§ 59 sjette ledd skal lyde:
Listeforbund er ikke tillatt.
–
Listesamband er ulovleg.

§ 60

§ 60 oppheves

§ 61

Alternativ 1:

§ 61 skal lyde:
Ingen kan velges til representant uten å ha

stemmerett.

–
Ingen kan veljast til representant utan å ha

røysterett.

Alternativ 2:

§ 61 skal lyde:
Ingen kan velges til representant uten å ha

stemmerett og uten å ha fylt 18 år eller fylle 18 år i
det året valgtinget holdes.

–
Ingen kan veljast til representant utan å ha

røysterett og utan å ha fylt 18 år eller fylle 18 år i
det året valtinget blir halde.

§ 62 første ledd

Alternativ 1:

§ 62 første ledd skal lyde:
Høyesteretts medlemmer kan ikke stille til

valg.
–
Medlemmene av Høgsterett kan ikkje stille til

val.

Alternativ 2:

§ 62 første ledd skal lyde:
De tjenestemenn som er ansatt ved statsrådets

kontorer, bortsett fra statssekretærer og politiske
rådgivere, kan ikke stille til valg. Heller ikke Høy-
esteretts medlemmer eller tjenestemenn som er
ansatt i utenrikstjenesten, kan stille til valg.

–
Tenestemenn som er tilsette ved statsrådskon-

tora, bortsett frå statssekretærar og politiske råd-
gjevarar, kan ikkje stille til val. Heller ikkje med-
lemmene av Høgsterett eller tilsette i utanrikste-
nesta, kan stille til val.

§ 62 andre ledd

§ 62 andre ledd skal lyde:
Statsrådets medlemmer, statssekretærer og

politiske rådgivere ved statsrådets kontorer kan
ikke møte som representanter på Stortinget.

–
Medlemmer av statsrådet, statssekretærar og

politiske rådgjevarar ved statsrådskontora kan
ikkje møte som representantar på Stortinget.
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§ 63

§ 63 skal lyde:
Alle plikter å la seg føre opp på en valgliste,

med mindre de gir skriftlig melding om at de ikke
ønsker å bli ført opp på den aktuelle valglisten.
Regler for når og hvordan slik melding skal gis,
fastsettes ved lov.

Alle som velges til representanter, plikter å
motta valget.

De som velges til representanter for to eller
flere valgdistrikter, skal gi melding om hvilket
valg de vil motta. Regler for når og hvordan slik
melding skal gis, fastsettes ved lov.

–
Alle har plikt til å la seg føre opp på ei valliste,

med mindre dei melder skriftleg frå at dei ikkje vil
stå på lista. Reglar for når og korleis meldinga skal
gjevast, blir fastsette i lov.

Alle som blir valde til representantar, har plikt
til å ta imot valet.

Dei som blir valde til representantar for to eller
fleire valdistrikt, skal gje melding om kva val dei
vil ta imot. Reglar for når og korleis meldinga skal
gjevast, blir fastsette i lov.

§ 64

§ 64 skal lyde:
De valgte representantene får tildelt fullmak-

ter. Stortinget avgjør om fullmaktene er lovlige.
Alle som har stilt liste ved stortingsvalget, kan

klage på Stortingets avgjørelse. Nærmere bestem-
melser om klagerett og klagegrunner fastsettes
ved lov. Høyesterett avgjør klagene.

Hvis Stortinget, Høyesterett eller riksvalgsty-
ret kjenner valget ugyldig, blir de valgte represen-
tantene sittende i vervet inntil et omvalg er ende-
lig godkjent.

–
Dei valde representantane får tildelt fullmak-

ter. Stortinget avgjer om fullmaktene er lovlege.
Alle som har stilt liste ved stortingsvalet, kan

klage på avgjerda frå Stortinget. Nærare føreseg-
ner om klagerett og klagegrunnar blir fastsette i
lov. Høyesterett avgjør klagene.

Dersom Stortinget, Høgsterett eller riksvalsty-
ret kjenner valet ugyldig, blir dei valde represen-
tantane sitjande til eit omval er endeleg godkjent.

§ 71

§ 71 skal lyde:
De valgte representantene er medlemmer av

Stortinget i fire sammenhengende år.

Stortinget kan gi nærmere regler om vel-
ferdspermisjon og om kortvarig permisjon på
annet grunnlag.

En representant kan bare få permisjon for
resten av valgperioden hvis det er for å utføre
andre oppgaver av nasjonal interesse.

Representanten må selv søke om permisjon.
–
Dei valde representantane er medlemmer av

Stortinget i fire år på rad.
Stortinget kan gje nærare reglar om vel-

ferdspermisjon og om kortvarig permisjon på
anna grunnlag.

Ein representant kan berre få permisjon for
resten av valperioden om det er for å utføre andre
oppgåver av nasjonal interesse.

Representanten må sjølv søkje om permisjon.

§ 72

§ 72 skal lyde:
Etter hvert stortingsvalg oppnevner Stortinget

et riksvalgstyre med fem medlemmer. Lederen og
to andre medlemmer skal være dommere. Det
skal oppnevnes tre felles varamedlemmer for de
medlemmene som er dommere, og to felles vara-
medlemmer for de andre medlemmene.

Riksvalgstyret fungerer i fire år fra 1. januar
det andre årsskiftet etter stortingsvalget.

Følgende personer kan ikke oppnevnes til
riksvalgstyret:
a) medlemmer av regjeringen
b) medlemmer og varamedlemmer av Stortin-

get, fylkesting og kommunestyrer
c) statssekretærer og politiske rådgivere ved

statsrådets kontorer og på Stortinget.
Medlemmer og varamedlemmer av riksvalg-

styret som stiller til valg til Stortinget, fylkestinget
eller kommunestyret, går ut av riksvalgstyret.

Stortinget kan løse et medlem eller varamed-
lem fra vervet når han eller hun ber om det av per-
sonlige grunner eller grovt har krenket plikter
som følger med vervet.

I særlige tilfeller kan Stortinget løse ett eller
flere medlemmer eller varamedlemmer fra vervet
hvis det er nødvendig for at riksvalgstyret skal iva-
reta sine oppgaver.

Vedtak om å løse et medlem eller et varamed-
lem fra vervet fattes med to tredjedeler av stem-
mene, men med vanlig flertall når vedkommende
selv ber om å bli løst fra vervet.

Nærmere bestemmelser om riksvalgstyret
fastsettes ved lov.

–
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Etter kvart stortingsval nemner Stortinget opp
eit riksvalstyre med fem medlemmer. Leiaren og
to andre medlemmer skal vere dommarar. Det
skal nemnast opp tre sams varamedlemmer for
dei medlemmene som er dommarar, og to sams
varamedlemmer for dei andre medlemmene.

Riksvalstyret sit i fire år frå 1. januar det andre
årsskiftet etter stortingsvalet.

Desse kan ikkje nemnast opp til riksvalstyret:
a) medlemmer av regjeringa
b) medlemmer og varamedlemmer av Stortin-

get, fylkesting og kommunestyre
c) statssekretærar og politiske rådgjevarar ved

statsrådskontora og på Stortinget.
Medlemmer og varamedlemmer av riksvalsty-

ret som stiller til val til Stortinget, fylkestinget
eller kommunestyret, går ut av riksvalstyret.

Stortinget kan løyse ein medlem eller vara-
medlem frå ombodet når ho eller han ber om det
av personlege grunnar eller grovt har krenkt plik-
ter som følgjer med ombodet.

I særlege høve kan Stortinget løyse ein eller
fleire medlemmer eller varamedlemmer frå ombo-
det dersom det må til for at riksvalstyret skal
kunne ta seg av oppgåvene sine.

Vedtak om å løyse ein medlem eller varamed-
lem frå ombodet blir gjort med to tredjedelar av
røystene, men med vanleg fleirtal når vedkom-
mande sjølv ber om å bli løyst frå ombodet.

Nærare føresegner om riksvalstyret blir fast-
sette i lov.
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Kapittel 27  

Merknader til forslagene til endringer i Grunnloven

§ 14 første ledd

Kongen kan utnevne statssekretærer til å bistå
statsrådets medlemmer under utførelsen av deres
gjøremål utenfor statsrådet. Den enkelte statssekre-
tær handler på vegne av det medlem av statsrådet
som han eller hun er knyttet til, i den utstrekning
dette medlemmet bestemmer.

–
Kongen kan utnemne statssekretærar til å hjelpe

medlemmene av statsrådet med gjeremåla deira
utanfor statsrådet. Kvar statssekretær handlar på
vegner av den medlemmen av statsrådet som ho
eller han er knytt til, så langt denne medlemmen
fastset.

I første ledd er det kun foreslått språklige
endringer i bokmålsversjonen. «Beskikket» fore-
slås endret til «utnevne» som er mer i tråd med
den reelle bruken av begrepet, se Dokument 19
(2011–2012) s. 17. Videre er «vedkommende»
foreslått endret til «dette medlemmet» for å tyde-
liggjøre hvem retten gjelder. Disse endringene vil
føre til at det blir mer likhet mellom bokmålsver-
sjonen og nynorskversjonen.

§ 14 andre ledd

Alternativ 1:

Stortingsrepresentanter kan ikke utnevnes til
statssekretærer eller ansettes som politiske rådgivere
ved statsrådets kontorer.

–
Stortingsrepresentantar kan ikkje utnemnast til

statssekretærar eller tilsetjast som politiske råd-
gjevarar ved statsrådskontora.

Forslaget støttes av flertallet i utvalget (Anundsen,
Grimsrud, Hagen, Hoff, Høgestøl, Nygreen, Strøm-
men, Tørresdal, Aardal og Aatlo).

Andre ledd er nytt og innfører en begrensning
på at stortingsrepresentanter ikke kan utnevnes
til statssekretærer eller ansettes som politiske
rådgivere ved statsrådets kontorer. Det er de til

enhver tid 169 stortingsrepresentantene som ikke
kan utnevnes til statssekretærer eller ansettes
som politiske rådgivere. Vararepresentanter som
ikke møter på Stortinget, kan fortsatt utnevnes til
statssekretærer eller ansettes som politiske rådgi-
vere. Bestemmelsen må sees i sammenheng med
Grunnloven § 62 andre ledd. Etter denne bestem-
melsen vil sittende statssekretærer og politiske
rådgivere som velges til Stortinget, beholde stillin-
gen, men ikke kunne møte på Stortinget før etter
at de har trådt ut av stillingen. Dersom en sittende
statssekretær eller politisk rådgiver velges inn
som første vararepresentant og det blir behov for
å hente inn en vararepresentant, må en hoppe
over vedkommende og gå til neste vararepresen-
tant.

Alternativ 2:

Stortingsrepresentanter kan ikke ansettes som
politiske rådgivere ved statsrådets kontorer.

–
Stortingsrepresentantar kan ikkje tilsetjast som

politiske rådgjevarar ved statsrådskontora.

Endringen støttes av et mindretall i utvalget
(Holmås).

Forslaget likner på alternativ 1, men omfatter
kun et forbud mot å ansette stortingsrepresentan-
ter som politiske rådgivere.

Medlemmene Christensen, Giertsen, Holmøyvik,
Røhnebæk, Stokstad, Storberget og Aarnes ønsker
ikke å ta inn i Grunnloven en bestemmelse som
begrenser regjeringens adgang til å hente stor-
tingsrepresentanter til regjeringsapparatet.

§ 50 første ledd

Alternativ 1:

Stemmerett ved stortingsvalg har norske borgere
som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det året valgtin-
get holdes.

–
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Røysterett ved stortingsval har dei norske borga-
rane som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det året
valtinget blir halde.

Forslaget støttes av flertallet i utvalget (Anundsen,
Giertsen, Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Røh-
nebæk, Tørresdal, Aardal, Aarnes og Aatlo).

Det er i bokmålsversjonen foreslått språklige
endringer som gjør bestemmelsen mer i tråd med
nynorskversjonen. Den språklige endringen gjør
også teksten mer presis, se grunnlovspråkutval-
gets begrunnelse i Dokument 19 (2011–2012) s.
49:

Etter utvalgets mening er formuleringen
«senest i det Aar, Valgthinget holdes, have fyldt
18 Aar» i første ledd i praksis ikke til å misfor-
stå, men den kunne vært mer nøyaktig formu-
lert. Dersom man fyller 18 år i valgåret, men
først etter valget, er det for tidlig å si at man
«har fylt 18 år» senest dette året idet man gjør
bruk av stemmeretten. Utvalget har valgt en
mer presis og litt mer utførlig uttrykksmåte:
«som har fylt 18 år eller fyller 18 år i det året
[...]».

Alternativ 2:

Stemmerett ved stortingsvalg har norske borgere
som har fylt 16 år eller fyller 16 år i det året valgtin-
get holdes.

–
Røysterett ved stortingsval har dei norske borga-

rane som har fylt 16 år eller fyller 16 år i det året
valtinget blir halde.

Forslaget støttes av mindretallet i utvalget (Chris-
tensen, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Stokstad, Stor-
berget og Strømmen).

Endringen innebærer at stemmerettsalderen
ved stortingsvalg senkes til 16 år. Forslaget må
sees i sammenheng med forslaget til § 61 alterna-
tiv 2.

Alternativ 3:

Personer som ikke er norske borgere, har stem-
merett på de samme vilkår hvis de har vært folkere-
gistrert som bosatt i Norge de siste 6 årene før valg-
dagen.

–
Personar som ikkje er norske borgarar, har røys-

terett på dei same vilkåra dersom dei har vore folke-
registrerte som busette i Noreg dei siste seks åra før
valdagen.

Forslaget støttes av et mindretall i utvalget (Chris-
tensen, Holmås og Nygreen). Forslaget er et tillegg
til alternativ 1 og 2.

Endringen innebærer at utenlandske statsbor-
gere får stemmerett etter seks års botid.

§ 50 andre ledd

I hvilken utstrekning norske borgere som på
valgdagen er bosatt utenfor riket, men oppfyller vil-
kårene foran, har stemmerett, fastsettes ved lov.

–
I kva mon norske borgarar som på valdagen er

busette i utlandet, men som stettar vilkåra ovanfor,
skal ha røysterett, blir fastsett i lov.

Forslaget innebærer språklige endringer som må
sees i sammenheng med de andre leddene i § 50.

§ 50 tredje ledd

§ 50 tredje ledd oppheves

Det foreslås å oppheve dette leddet. Det inne-
bærer at det ikke lenger vil være adgang til å fast-
sette særlige regler for å frata personer som på
valgdagen åpenbart lider av alvorlig sjelelig svek-
kelse eller nedsatt bevissthet, stemmeretten. Det
er i dag ikke fastsatt noen bestemmelser med
hjemmel i § 50 tredje ledd. Utvalget mener det
heller ikke er aktuelt å fastsette slike regler i fram-
tiden.

§ 53

Alternativ 1:

En representant som dømmes for straffbare
handlinger, kan fratas vervet i overensstemmelse
med det som fastsettes i lov.

–
Ein representant som blir dømd for strafflagde

handlingar, kan bli fråteken ombodet i samsvar med
føresegner om dette i lov.

Forslaget støttes av flertallet i utvalget (Christen-
sen, Giertsen, Grimsrud, Hagen, Holmøyvik, Høge-
støl, Røhnebæk, Stokstad, Storberget, Strømmen,
Tørresdal, Aardal, Aarnes og Aatlo).

Bokstav a gir i dag hjemmel til å fastsette
regler om at stemmerett kan tapes ved domfel-
lelse for straffbare handlinger. Straffeloven inne-
holder ikke lenger noen bestemmelse om å kunne
fradømme en person stemmeretten, og det ansees
heller ikke aktuelt å innføre slike bestemmelser.
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Bokstav b slår i dag fast at stemmeretten tapes
ved å gå i fremmed makts tjeneste uten samtykke
fra regjeringen. Bestemmelsen er vanskelig å kon-
trollere, den er svært inngripende (omfatter for
eksempel også sivil ansettelse i andre lands depar-
tementer) og kan ikke antas å fungere preventivt.
Det er også nylig i større grad er åpnet opp for å
ha dobbelt statsborgerskap. Dobbelt statsborger-
skap gjør det mer problematisk å ha denne
bestemmelsen om tap av stemmerett. Etter den
gjeldende bestemmelsen vil det å avtjene verne-
plikten i det andre landet medføre tap av stemme-
rett i Norge.

Innholdet i gjeldende § 53 forslås derfor opp-
hevet.

Det foreslås samtidig å erstatte dagens inn-
hold i § 53 med en bestemmelse som gjelder fra-
dømmelse av vervet som stortingsrepresentant.
Hensikten er å gi en klar hjemmel til straffeloven
§ 56, som åpner for å fradømme stortingsrepre-
sentanter vervet.

Alternativ 2:

§ 53 oppheves.

Forslaget støttes av mindretallet i utvalget
(Anundsen, Hoff, Holmås og Nygreen).

Også disse medlemmene ønsker å oppheve
dagens § 53, men vil ikke innføre hjemmel til å
fastsette i lov adgang til å fradømme en stortings-
representant vervet.

§ 54

Stortingsvalg holdes hvert fjerde år innen utgan-
gen av september.

Hvis det har skjedd noe ekstraordinært som er
egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne fra å
stemme, kan Stortinget med stemmene fra to tredje-
deler av Stortingets medlemmer forlenge valgtinget
med inntil én dag eller utsette valgtinget.

Forlengelse eller utsettelse kan vedtas bare så
langt det er nødvendig for å sikre velgerne mulighet
til å stemme. Valgtinget skal være avsluttet innen én
måned etter den dag Kongen i statsråd har fastsatt
som valgdag.

Hvis Stortinget ikke kan samles, kan Kongen i
statsråd forlenge valgtinget med inntil én dag eller
utsette valgtinget i inntil syv dager på de samme vil-
kår som er nevnt i andre og tredje ledd.

Hvis det har skjedd noe ekstraordinært som har
hindret en vesentlig del av velgerne fra å stemme,
kan det sittende Stortinget med stemmene fra to
tredjedeler av medlemmene bestemme at det skal

holdes omvalg. Omvalg kan vedtas bare så langt det
er nødvendig for å sikre velgerne mulighet til å
stemme. De valgte representantene blir sittende i
vervet til omvalget er endelig godkjent.

Et nyvalgt storting kan ikke omgjøre et tidligere
stortings vedtak om at det skal holdes omvalg.

–
Stortingsval blir halde kvart fjerde år innan

utgangen av september.
Har det skjedd noko ekstraordinært som gjer at

ein vesentleg del av veljarane kan bli hindra frå å
røyste, kan Stortinget med røystene frå to tredje-
delar av medlemmene forlengje valtinget med opp
til éin dag eller utsetje valtinget.

Det kan berre gjerast vedtak om forlenging eller
utsetjing i den mon det er naudsynt for at veljarane
skal kunne få røyste. Valtinget skal vere avslutta
innan éin månad etter den dagen Kongen i statsråd
har fastsett som valdag.

Dersom Stortinget ikkje kan samlast, kan Kon-
gen i statsråd forlengje valtinget med opp til éin dag
eller utsetje valtinget i opp til sju dagar på dei same
vilkåra som er nemnde i andre og tredje leddet.

Har det skjedd noko ekstraordinært som har
hindra ein vesentleg del av veljarane frå å røyste,
kan det sitjande Stortinget med røystene frå to tred-
jedelar av medlemmene vedta at det skal haldast
omval. Det kan berre gjerast vedtak om omval i den
mon det er naudsynt for at veljarane skal kunne få
røyste. Dei valde representantane blir sitjande til
omvalet er endeleg godkjent.

Eit nyvalt storting kan ikkje gjere om eit tid-
legare stortings vedtak om at det skal haldast omval.

Dagens bestemmelse videreføres i første ledd,
men med språklige endringer.

Andre til femte ledd er nye og innfører en
beredskapshjemmel til å forlenge eller utsette
valgtinget, eller gjennomføre omvalg, som følge
av ekstraordinære hendelser. Bestemmelsen er
også foreslått tatt inn i valgloven § 16-1. Bered-
skapsbestemmelsene i valgloven § 16-1 og Grunn-
loven § 54 vil ikke være et rettslig hinder for at
myndighetene handler utenfor rammene av disse
bestemmelsene, så lenge tiltakene er i tråd med
konstitusjonell nødrett. Konstitusjonell nødrett og
beredskapsloven vil fortsatt kunne komme til
anvendelse, for eksempel i krigssituasjoner eller
dersom det ikke er mulig å samle hverken et
beslutningsdyktig storting eller en beslutnings-
dyktig regjering.

Andre ledd omtaler hovedregelen om at det er
Stortinget som kan beslutte å forlenge eller
utsette valgtinget. Slike beslutninger skal fattes
med tilslutning fra to tredjedeler av Stortingets
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169 medlemmer. Det er ikke nødvendig at alle
Stortingets medlemmer er til stede, men det må
være minst 113 representanter som stemmer for
forslaget. Det nødvendige to tredjedels flertallet
beregnes altså på grunnlag av det samlede antal-
let stortingsrepresentanter og ikke de oppmøtte
representantene. Dette skiller seg dermed fra
hvordan grunnlovsendringer vedtas, jf. Grunn-
loven § 73 tredje punktum og § 121.

Flere vilkår må være oppfylt for å kunne fatte
vedtak etter andre ledd. Det første vilkåret for å
kunne forlenge eller utsette valgtinget er at det
har hendt noe ekstraordinært. Med begrepet
ekstraordinært settes en høy terskel for hvilke
alvorlige hendelser som omfattes av vilkåret.
Videre er det et krav at det ekstraordinære er
egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne fra å
stemme. Vilkåret egnet uttrykker at det i visse til-
feller kan være tilstrekkelig med en risiko eller et
potensial for at velgerne hindres fra å stemme
grunnet hendelsen. Vilkåret hindre inkluderer
ulike konsekvenser av den ekstraordinære hen-
delsen som kan få velgerne fra å stemme.

Et videre vilkår er kvalifikasjonskravet om at
en vesentlig del av velgerne potensielt må være for-
hindret fra å stemme grunnet hendelsen. Det er
ikke tilstrekkelig at et begrenset antall velgere i
en eller flere kommuner er rammet av en naturka-
tastrofe eller andre ekstraordinære hendelser selv
om hendelsen er alvorlig. Derimot må et betydelig
antall – en vesentlig del av velgerne – være poten-
sielt forhindret fra å stemme grunnet hendelsen.
Til grunn for vilkåret ligger også at det må dreie
seg om velgere, med andre ord personer med
stemmerett.

Å forlenge valgtinget på valgdagen kan enten
skje ved at myndighetene avbryter stemmingen
og åpner valgtinget på et senere tidspunkt, eller
ved at det pågående valgtinget fortsetter over et
lengre tidsrom enn opprinnelig fastsatt. Valgtinget
kan kun forlenges med én dag.

Tredje ledd fastsetter en begrensning om at
vedtaket om forlengelse eller utsettelse kan fattes
bare så langt det er nødvendig for å sikre velgerne
mulighet til å stemme. Dette er et krav til for-
holdsmessighet mellom vedtaket om forlengelse
eller utsettelse og formålet om å sikre velgerne
mulighet til å stemme. Nødvendighetskravet ret-
ter seg for det første mot avgjørelsen om hvorvidt
valgtinget overhodet skal forlenges eller utsettes.
Nødvendighetskravet retter seg for det andre mot
omfanget av forlengelsen eller utsettelsen. Valg-
tinget kan ikke forlenges eller utsettes i flere kom-
muner enn der det er nødvendig for å sikre vel-
gerne mulighet til å stemme. Valgtinget kan heller

ikke forlenges eller utsettes lenger enn nødven-
dig. Det er i tillegg ikke mulig å forlenge eller
utsette valgtinget i mer enn én måned etter det
opprinnelige fastsatte tidspunktet for valgtinget.

Fjerde ledd lovfester adgang for Kongen i stats-
råd til å forlenge eller utsette valgtinget dersom et
beslutningsdyktig storting ikke kan samles. En
slik beslutning medfører også at samtlige stats-
råder som er til stede, i ettertid kan holdes konsti-
tusjonelt ansvarlig dersom bestemmelsen misbru-
kes. Kongen i statsråd kan kun utsette valgtinget i
sju dager. For øvrig gjelder de samme begrensnin-
gene som følger av andre og tredje ledd.

Femte ledd åpner for at Stortinget på samme
vilkår som følger av andre og tredje ledd, kan
vedta omvalg. Myndigheten til å vedta omvalg er
lagt til det utgående Stortinget. Dette innebærer
at vedtak om omvalg må fattes før det nye Stortin-
get trer sammen. Denne bestemmelsen kommer i
tillegg til de ordinære omvalgsreglene. Heller
ikke omvalg kan vedtas for flere kommuner eller
holdes senere i tid enn det som er nødvendig.
Femte ledd siste punktum slår også fast at de valgte
representantene blir sittende i vervet til omvalget
er endelig godkjent. Dette tilsvarer de generelle
regler om omvalg som følger av utkast til ny valg-
lov § 16-5.

Sjette ledd er også nytt og slår fast at et nyvalgt
storting ikke kan omgjøre vedtaket til et tidligere
storting om at det skal holdes omvalg.

§ 55

Valget skal gjennomføres på den måten som fast-
settes ved lov.

–
Valet skal gjennomførast på den måten som blir

fastsett i lov.

Bestemmelsen er språklig omarbeidet, og begre-
pet «valgtingene» er erstattet med «valget». Det er
ikke lenger tilstrekkelig å ha regler for valgtinget
siden en stor del velgere stemmer under for-
håndsstemmeperioden.

Andre punktum i gjeldende bestemmelse fore-
slås fjernet, noe som innebærer at Stortinget ikke
lenger skal avgjøre klager som angår stemmerett.
Det foreslås i valgloven § 14-9 at riksvalgstyret
også skal behandle klager knyttet til stemmerett.

§ 56

Grunnloven § 56 er i dag tom. Forslaget til ny
bestemmelse tilsvarer det som i dag er regulert i
Grunnloven § 57 andre ledd og delvis siste ledd.
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Bestemmelsen regulerer antall valgdistrikter og
gir hjemmel for i lov å fastsette bestemmelser om
grensene mellom disse og foreslås skilt ut som en
egen bestemmelse for å skille dette fra fordelin-
gen av mandater mellom valgdistriktene.

§ 56 første ledd

Alternativ 1a:

Riket inndeles i 19 valgdistrikter.
–
Riket blir inndelt i 19 valdistrikt.

Alternativ 1b:

Riket inndeles i 13 valgdistrikter.
–
Riket blir inndelt i 13 valdistrikt.

Alternativ 1c:

Riket inndeles i 12 valgdistrikter.
–
Riket blir inndelt i 12 valdistrikt.

Alternativ 1d:

Riket inndeles i 11 valgdistrikter.
–
Riket blir inndelt i 11 valdistrikt.

De ulike forslagene under alternativ 1a til 1d støt-
tes av flertallet i utvalget (Anundsen, Grimsrud,
Hagen, Hoff, Holmøyvik, Holmås, Nygreen, Røhne-
bæk, Stokstad, Strømmen, Tørresdal, Aarnes og
Aatlo). Forslaget innebærer å ta inn antall valgdis-
trikter i Grunnloven.

Utvalget er delt i synet på hvor mange valgdis-
trikter det skal være. Flertallet i utvalget går inn
for 19 valgdistrikter, jf. dagens § 57 andre ledd. I
tråd med synet til mindretallet i utvalget fremmes
det også forslag der tallet 19 er byttet ut med
annet ønsket tall.

Når det gjelder antall valgdistrikter, har med-
lemmene følgende standpunkter:

19 valgdistrikter: Anundsen, Christensen, Giertsen,
Grimsrud, Hagen, Nygreen, Røhnebæk, Stokstad,
Tørresdal og Aarnes.
13 valgdistrikter: Hoff og Aardal.
12 valgdistrikter: Holmøyvik, Storberget, Strømmen
og Aatlo.
11 valgdistrikter: Holmås og Høgestøl.

Alternativ 2:

Antall valgdistrikter fastsettes ved lov. Antall
valgdistrikter skal vedtas med to tredjedels flertall,
og minst to tredjedeler av Stortingets medlemmer
må være til stede. Endringer i antall valgdistrikter
må vedtas på første eller andre storting etter et valg
om de skal få virkning ved neste stortingsvalg.

–
Talet på valdistrikt blir fastsett i lov. Talet på

valdistrikt skal vedtakast med to tredjedels fleirtal,
og minst to tredjedelar av medlemmene av Stortin-
get må vere til stades. Endringar i talet på valdis-
trikt må vedtakast på det fyrste eller andre stortin-
get etter eit val om dei skal få verknad ved det neste
stortingsvalet.

Forslaget støttes av mindretallet i utvalget (Chris-
tensen, Giertsen, Høgestøl, Storberget og Aardal).

Endringen innebærer at antallet valgdistrikter
ikke lenger framgår av Grunnloven. Bestemmel-
sen erstatter andre ledd i dagens § 57. Det fore-
slås at antall valgdistrikter reguleres i lov, men det
stilles tilsvarende krav for å endre antall valgdis-
trikter fastsatt i lov som ved grunnlovsendring.
Kravet om to tredjedels flertall tilsvarer kravet i
Grunnloven § 121, og kravet om at to tredjedeler
av Stortingets medlemmer må være til stede, til-
svarer kravet i Grunnloven § 73 tredje punktum.
Det er imidlertid ikke krav om et mellomliggende
valg. Tidsbegrensningen i tredje punktum knytter
seg til at det må være et visst tidsrom før et valg
for å gjøre mulig nødvendige tilpasninger. Dette
henger også sammen med at det i § 57 foreslås at
beregningen av mandater skal gjøres hvert fjerde
år.

§ 56 andre ledd

Alternativ 1:

Grensene mellom valgdistriktene fastsettes ved
lov.

–
Grensene mellom valdistrikta blir fastsette i lov.

Forslaget støttes av flertallet i utvalget (Anundsen,
Christensen, Giertsen, Holmås, Høgestøl, Røhne-
bæk, Storberget, Strømmen, Tørresdal, Aardal,
Aarnes og Aatlo). Bestemmelsen innebærer at
grensene mellom valgdistriktene fastsettes ved
lov og viderefører gjeldende rett, jf. dagens § 57
sjette ledd.
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Alternativ 2:

Grensene mellom valgdistriktene fastsettes ved
lov. Grensene mellom valgdistrikter skal vedtas med
to tredjedels flertall, og minst to tredjedeler av Stor-
tingets medlemmer må være til stede. Endringer av
grensene mellom valgdistriktene må vedtas på første
eller andre storting etter et valg om de skal få virk-
ning ved neste stortingsvalg.

–
Grensene mellom valdistrikta blir fastsette i lov.

Grensene mellom valgdistrikta skal vedtakast med
to tredjedels fleirtal, og minst to tredjedelar av med-
lemmene av Stortinget må vere til stades.
Endringar av grensene mellom valdistrikt må ved-
takast på det fyrste eller andre stortinget etter eit val
om dei skal få verknad ved det neste stortingsvalet.

Forslaget støttes av mindretallet i utvalget
(Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Nygreen og
Stokstad).

Første punktum er likt flertallsforslaget. I
andre og tredje punktum stilles det særskilte krav
for å endre grensene mellom valgdistriktene. Kra-
vet om to tredjedels flertall tilsvarer kravet i
Grunnloven § 121, og kravet om at to tredjedeler
av Stortingets medlemmer må være til stede, til-
svarer kravet i Grunnloven § 73 tredje punktum.
Det er imidlertid ikke krav om et mellomliggende
valg. Tidsbegrensningen i tredje punktum knytter
seg til at det må være et visst tidsrom før et valg
for å gjøre mulig nødvendige tilpasninger. Dette
henger også sammen med at det i § 57 foreslås at
beregningen av mandater skal gjøres hvert fjerde
år.

§ 57 første ledd

Det skal velges 169 stortingsrepresentanter.
–
Det skal veljast 169 stortingsrepresentantar.

Det er foreslås språklige endringer i bokmålsver-
sjonen, nynorskversjonen er uendret.

§ 57 andre ledd

Alternativ 1:

Hvert valgdistrikt får ett mandat, og de
resterende mandatene fordeles med Sainte-Laguës
metode på grunnlag av innbyggertall.

–
Kvart valdistrikt får eitt mandat, og resten av

mandata blir utdelte med Sainte-Laguë-metoden på
grunnlag av innbyggjartal.

Forslaget støttes av flertallet i utvalget (Anundsen,
Christensen, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Høgestøl,
Nygreen, Røhnebæk, Stokstad, Strømmen, Tørres-
dal, Aardal, Aarnes og Aatlo).

Forslaget innebærer at mandatene skal forde-
les mellom valgdistriktene ved å først tildele alle
distriktene ett mandat hver. De resterende manda-
tene fordeles på bakgrunn av innbyggertall i valg-
distriktet, etter Sainte-Laguë-metoden. I denne
fordelingen er det den rene Sainte-Laguë-metoden
med første delingstall 1. Medlemmene Anundsen,
Christensen, Hagen, Holmøyvik, Høgestøl, Røhne-
bæk, Strømmen, Aardal, Aarnes og Aatlo mener
denne fordelingsmetoden bør benyttes uavhengig
av hvor mange valgdistrikter landet deles inn i.

Medlemmene Hoff, Nygreen, Stokstad og Tørres-
dal mener denne fordelingsmetoden fungerer
med dagens valgdistrikter, men at den ikke tar til-
strekkelige distriktsmessige hensyn ved færre og
større valgdistrikter. Dersom valgdistriktene
deles inn etter de nye fylkene, vil disse medlem-
mene derfor beholde dagens arealfaktor på 1,8, se
alternativ 2.

Alternativ 2:

Det antall stortingsrepresentanter som skal vel-
ges fra hvert valgdistrikt, beregnes på grunnlag av
forholdet mellom distriktets antall innbyggere samt
areal, og hele rikets antall innbyggere samt areal. I
denne beregning gir hver innbygger 1 poeng og hver
kvadratkilometer 1,8 poeng.

–
Talet på stortingsrepresentantar som skal veljast

frå kvart valdistrikt, blir utrekna på grunnlag av
høvet mellom innbyggjartalet og flatevidda i distrik-
tet på den eine sida og innbyggjartalet og flatevidda
i heile riket på den andre sida. I denne utrekninga
gjev kvar innbyggjar 1 poeng og kvar kvadratkilo-
meter 1,8 poeng.

Medlemmene Giertsen, Grimsrud, Holmås og Stor-
berget støtter dette forslaget. Forslaget innebærer
å videreføre dagens metode for å fordele manda-
tene mellom valgdistriktene, det vil si på grunnlag
av antall innbyggere og areal, jf. gjeldende § 57
femte ledd. Det er gjort noen språklige endringer
i bokmålsversjonen.

§ 57 tredje til femte ledd

Alle valgdistrikter skal ha minst fire mandater.
Mandatene skal fordeles mellom valgdistriktene

hvert fjerde år.
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Nærmere bestemmelser om hvordan manda-
tene skal fordeles mellom valgdistriktene, fastsettes
ved lov.

–
Alle valdistrikt skal ha minst fire mandat.
Mandata skal delast mellom valdistrikta kvart

fjerde år.
Nærare føresegner om korleis mandata skal

delast mellom valdistrikta, blir fastsette i lov.

Tredje ledd er et unntak fra andre ledd og fastset-
ter at alle valgdistriktene ha minst fire mandater.
Dersom et valgdistrikt etter fordelingen i andre
ledd har fått færre enn fire mandater, skal dette
valgdistriktet likevel få tildelt til sammen fire man-
dater. Deretter tas dette valgdistriktet og de fire
mandatene det har fått, ut av beregningen, og det
gjøres en ny mandatfordeling etter andre ledd for
de resterende valgdistriktene.

Fjerde ledd slår fast at mandatfordelingen nå
skal gjøres hvert fjerde år, før hvert stortingsvalg.
Dette innebærer en endring fra gjeldende rett der
mandatene kun fordeles på nytt hvert åttende år.

Femte ledd fastslår at det kan fastsettes nær-
mere regler om dette i valgloven.

§ 58

Valget holdes særskilt for hver kommune.
–
Valet blir halde særskilt for kvar kommune.

Begrepet «valgtinget» foreslås endret til «valget»
for å reflektere at valget ikke bare består av valg-
tinget, men også av forhåndsstemmeperioden. At
valgene skjer i hver kommune, er et sentralt ele-
ment i hvordan valgene gjennomføres, og det fore-
slås derfor å videreføre dette i Grunnloven.

Andre punktum i gjeldende bestemmelse om
at det på valgtinget stemmes direkte på stortings-
representanter med vararepresentanter for hele
valgdistriktet, foreslås fjernet. Bakgrunnen er at
innføringen av utjevningsmandatene har endret
valgordningen. Velgerne stemmer ikke lenger
bare direkte på stortingsrepresentanter fra valg-
distriktet. Velgernes stemmer avgjør også forde-
lingen av utjevningsmandater i et nasjonalt opp-
gjør, jf. Grunnloven § 59.

§ 59

Bestemmelsen viderefører i stor grad dagens
§ 59, men det er gjort språklige endringer, og

noen elementer av valgordningen er flyttet til
andre paragrafer. Systemet som foreslås, er at
§ 56 regulerer antall valgdistrikter og inndelingen
av disse, § 57 regulerer fordelingen av de 169
mandatene mellom valgdistriktene, og § 59 regu-
lerer selve valgoppgjøret, hvordan stemmene
omgjøres til mandater.

§ 59 første ledd

Alternativ 1:

I hvert valgdistrikt skal én representant tildeles
utjevningsmandat på grunnlag av stemmetallet i
hele riket. De andre representantene i valgdistriktet
tildeles direktemandater på grunnlag av stemmetal-
let i valgdistriktet.

–
I kvart valdistrikt skal éin representant få tildelt

utjamningsmandat på grunnlag av røystetalet i
heile riket. Dei andre representantane i valdistriktet
får tildelt direktemandat på grunnlag av røystetalet
i valdistriktet.

Forslaget støttes av flertallet i utvalget (Anundsen,
Christensen, Giertsen, Grimsrud, Hagen, Hoff,
Holmøyvik, Nygreen, Røhnebæk, Stokstad, Storber-
get, Tørresdal, Aardal, Aarnes og Aatlo).

Forslaget viderefører gjeldende rett. Det slår
fast at ett mandat i hvert valgdistrikt skal velges
gjennom utjevningsmandatordningen på grunnlag
av stemmetallet i hele landet. Resten av manda-
tene i hvert valgdistrikt er direktemandater og vel-
ges gjennom stemmetallet i valgdistriktet.

Alternativ 2:

Utjevningsmandatene skal velges på grunnlag
av stemmetallet i hele riket. Kandidatene kåres i
den rekkefølge de står i på partienes nasjonale
lister.

–
Utjamningsmandata skal veljast på grunnlag

av røystetalet for heile riket. Kandidatane blir kåra
i den rekkjefølgja dei står i på dei nasjonale listene
til partia.

Forslaget støttes av mindretallet i utvalget
(Holmås, Høgestøl og Strømmen). Forslaget regu-
lerer valg og kåring av utjevningsmandater i en
ordning der utjevningsmandatene føres opp på en
nasjonal liste.
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§ 59 andre ledd

Alternativ 1a:

De direktevalgte representantene velges fra
hvert valgdistrikt ved forholdstallsvalg etter Sainte-
Laguës metode med 1,4 som det første delingstallet.

–
Dei direktevalde representantane blir valde frå

kvart valdistrikt med høvestalsval etter Sainte-
Laguë-metoden med 1,4 som det fyrste delingstalet.

Flertallet i utvalget (Anundsen, Christensen, Giert-
sen, Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Røhne-
bæk, Stokstad, Storberget, Tørresdal, Aardal, Aar-
nes og Aatlo) støtter dette forslaget.

Andre ledd regulerer hvordan direktemanda-
tene velges. Det viderefører innholdet i første og
andre ledd i gjeldende § 59.

Alternativ 1b:

De direktevalgte representantene velges fra
hvert valgdistrikt ved forholdstallsvalg etter Sainte-
Laguës metode med 1,2 som det første delingstallet.

–
Dei direktevalde representantane blir valde frå

kvart valdistrikt med høvestalsval etter Sainte-
Laguë-metoden med 1,2 som det fyrste delingstalet.

Mindretallet i utvalget (Holmås, Høgestøl, Nygreen
og Strømmen) støtter dette forslaget. Forslaget er
likt med alternativ 1, bortsett fra at første delings-
tall er redusert til 1,2.

Alternativ 2a:

Direktemandatene fordeles mellom de listene
som har fått minst tre prosent av de godkjente stem-
mene i valgdistriktet.

–
Direktemandata blir delte mellom dei listene

som har fått minst tre prosent av dei godkjende røys-
tene i valdistriktet.

Medlemmene Christensen, Giertsen, Hagen, Hoff,
Holmøyvik, Stokstad, Tørresdal og Aardal støtter
dette forslaget. Forslaget innebærer å innføre en
sperregrense på tre prosent på distriktsmanda-
tene. Forslaget kommer i tillegg til forslagene
under alternativ 1.

Medlemmene Christensen, Giertsen og Hagen
mener en slik sperregrense bare bør innføres der-
som Viken blir ett valgdistrikt. Medlemmene Hoff,
Holmøyvik, Stokstad, Tørresdal og Aardal mener

det uansett distriktsstørrelse bør innføres en slik
sperregrense.

Alternativ 2b:

Direktemandatene fordeles mellom lister som
har fått minst fire prosent av de godkjente stemmene
i valgdistriktet.

–
Direktemandata blir delte mellom lister som har

fått minst fire prosent av dei godkjende røystene i
valdistriktet.

Medlemmene Anundsen, Grimsrud, Røhnebæk,
Storberget, Aarnes og Aatlo støtter dette forslaget.
Forslaget innebærer å innføre en sperregrense på
fire prosent på distriktsmandatene. Forslaget
kommer i tillegg til forslagene under alternativ 1.

Medlemmene Røhnebæk, Aarnes og Aatlo
mener en slik sperregrense bare bør innføres der-
som Viken blir ett valgdistrikt. Medlemmene
Amundsen, Grimsrud og Storberget mener det uan-
sett distriktsstørrelse bør innføres en slik sperre-
grense.

Medlemmene Holmås, Høgestøl, Nygreen og Strøm-
men mener det ikke bør innføres noen sperre-
grense på distriktsmandatene.

§ 59 tredje ledd

Utvalget har delt seg i mange ulike forslag. Uenig-
heten knytter seg til 1) nivået på sperregrensen
(tre, fire eller fem prosent), 2) om det skal stilles
krav til at partiene må ha stilt liste i alle valgdis-
trikter for å kunne få utjevningsmandater og 3)
om partier som får minst ett direktemandat, skal
kunne får utjevningsmandat selv om de ikke er
over sperregrensen.

Alternativ 1a:

Utjevningsmandatene fordeles mellom de regis-
trerte politiske partiene som har stilt liste i alle
valgdistriktene og har fått minst tre prosent av de
godkjente stemmene i hele riket.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei regis-

trerte politiske partia som har stilt liste i alle valdis-
trikta og har fått minst tre prosent av dei godkjende
røystene i heile riket.

Medlemmene Christensen, Hagen, Hoff, Holmøyvik,
Stokstad og Tørresdal støtter dette forslaget.
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Tredje ledd erstatter femte ledd i gjeldende
§ 59. Det foreslås to sentrale endringer i gjeldende
rett ved at kravet for å kunne få utjevningsmanda-
ter foreslås senket fra fire til tre prosent av de god-
kjente stemmene i hele landet. Med godkjente
stemmer menes stemmer som er gitt til et parti
eller en liste og teller med i valgoppgjøret. Blanke
stemmer og forkastede stemmer skal ikke regnes
med. Her videreføres gjeldende rett. I tillegg fore-
slås å innføre et krav om at partiet må ha stilt liste
i alle valgdistriktene for å kunne få utjevningsman-
dater. Det er også tydeliggjort i ordlyden at det
kun er registrerte politiske partier som kan få
utjevningsmandater. Også dette er en videreføring
av gjeldende rett. Dersom to registrerte politiske
partier stiller liste sammen, vil denne listen kunne
få utjevningsmandater så lenge de øvrige krav om
å ha stilt liste i alle valgdistrikter og å ha fått over
tre prosent av stemmene er oppfylt. Dersom et
registrert politisk parti stiller liste sammen med
en uregistrert liste, vil imidlertid ikke kravene i
andre ledd være oppfylt. Dette er også viderefø-
ring av gjeldende rett.

Alternativ 1b:

Utjevningsmandatene fordeles mellom de regis-
trerte politiske partiene som har stilt liste i alle
valgdistriktene og har fått minst fire prosent av de
godkjente stemmene i hele riket.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei regis-

trerte politiske partia som har stilt liste i alle valdis-
trikta og har fått minst fire prosent av dei godkjende
røystene i heile riket.

Medlemmene Grimsrud, Aarnes og Aatlo støtter
dette forslaget.

Dette forslaget er likt som alternativ 1a og 1c,
bortsett fra at sperregrensen foreslås videreført
på fire prosent.

Alternativ 1c:

Utjevningsmandatene fordeles mellom de regis-
trerte politiske partiene som har stilt liste i alle
valgdistriktene og har fått minst fem prosent av de
godkjente stemmene i hele riket.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei regis-

trerte politiske partia som har stilt liste i alle valdis-
trikta og har fått minst fem prosent av dei godkjende
røystene i heile riket.

Medlemmene Anundsen og Storberget støtter dette
forslaget.

Dette forslaget er likt som alternativ 1a og 1b,
bortsett fra at sperregrensen foreslås økt til fem
prosent.

Alternativ 2:

Utjevningsmandatene fordeles mellom de regis-
trerte politiske partiene som har fått minst fire pro-
sent av de godkjente stemmene i hele riket.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei regis-

trerte politiske partia som har fått minst fire pro-
sent av dei godkjende røystene i heile riket.

Medlemmet Giertsen støtter dette forslaget. Dette
medlemmet mener det ikke bør være et krav om å
stille liste i alle valgdistriktene for å kunne få utjev-
ningsmandater. Bortsett fra dette er forslaget likt
alternativ 1c.

Alternativ 3:

Utjevningsmandatene fordeles mellom de regis-
trerte politiske partiene som har stilt liste i alle
valgdistriktene, og som har fått minst tre prosent av
de godkjente stemmene i hele riket eller har vunnet
minst ett direktemandat.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei regis-

trerte politiske partia som har stilt liste i alle valdis-
trikta, og som har fått minst tre prosent av dei god-
kjende røystene i heile riket eller har vunne minst
eitt direktemandat.

Medlemmene Høgestøl og Aardal støtter dette for-
slaget. Disse medlemmene mener at partier som
har fått minst ett direktemandat, skal kunne få
utjevningsmandater selv om de ikke har fått minst
tre prosent av de godkjente stemmene i hele riket.
Bortsett fra dette er forslaget likt alternativ 1a.

Alternativ 4a:

Utjevningsmandatene fordeles mellom de regis-
trerte politiske partiene som har fått minst tre pro-
sent av de godkjente stemmene i hele riket eller har
vunnet minst ett direktemandat.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei regis-

trerte politiske partia som har fått minst tre prosent
av dei godkjende røystene i heile riket eller har
vunne minst eitt direktemandat.
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Medlemmene Holmås, Nygreen og Strømmen støt-
ter dette forslaget. Også disse medlemmene
mener at partier som har fått minst ett direkte-
mandat, skal kunne få utjevningsmandater selv
om de ikke har fått mer enn tre prosent av de god-
kjente stemmene i hele riket. Til forskjell fra alter-
nativ 3 innebærer dette forslaget ikke et krav om
at partiene må ha stilt liste i hele landet for å
kunne få utjevningsmandater.

Alternativ 4b:

Utjevningsmandatene fordeles mellom de regis-
trerte politiske partiene som har fått minst fire pro-
sent av de godkjente stemmene i hele riket eller har
vunnet minst ett direktemandat.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom dei regis-

trerte politiske partia som har fått minst fire pro-
sent av dei godkjende røystene i heile riket eller har
vunne minst eitt direktemandat.

Utvalgsleder Røhnebæk støtter dette forslaget. For-
slaget har samme innhold som alternativ 4a, bort-
sett fra en sperregrense fire prosent. Det har også
samme innhold som alternativ 2, bortsett fra at
partier som har fått minst ett direktemandat, også
skal kunne få utjevningsmandater.

§ 59 fjerde ledd

Alternativ 1:

Utjevningsmandatene fordeles på grunnlag av
partienes samlede stemmetall i hele riket. Stemmer
og mandater til lister som ikke oppfyller kravene i
tredje ledd, holdes utenfor. Det gjennomføres en
beregning ved hjelp av Sainte-Laguës metode med
1,4 som det første delingstallet. Utjevningsmanda-
tene går til de partiene som har fått færre direkte-
valgte mandater enn det som følger av denne bereg-
ningen.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom partia

på grunnlag av røystetala for heile riket. Røyster og
mandat til lister som ikkje stettar krava i tredje led-
det, blir haldne utanfor. Det blir gjort ei utrekning
etter Sainte-Laguë-metoden med 1,4 som det fyrste
delingstalet. Utjamningsmandata går til dei partia
som har fått færre direktevalde mandat enn det som
følgjer av denne utrekninga.

Forslaget støttes av flertallet i utvalget (Anundsen,
Christensen, Giertsen, Grimsrud, Hagen, Hoff,
Holmøyvik, Røhnebæk, Stokstad, Storberget, Tørres-
dal, Aardal, Aarnes og Aatlo). Forslaget viderefø-

rer innholdet i dagens § 59 fjerde ledd med visse
språklige endringer.

Alternativ 2:

Utjevningsmandatene fordeles på grunnlag av
partienes samlede stemmetall i hele riket. Stemmer
og mandater til lister som ikke oppfyller kravene i
tredje ledd, holdes utenfor. Det gjennomføres en
beregning ved hjelp av Sainte-Laguës metode med
1,2 som det første delingstallet. Utjevningsmanda-
tene går til de partiene som har fått færre direkte-
valgte mandater enn det som følger av denne bereg-
ningen.

–
Utjamningsmandata blir delte mellom partia

på grunnlag av røystetala for heile riket. Røyster og
mandat til lister som ikkje stettar krava i tredje led-
det, blir haldne utanfor. Det blir gjort ei utrekning
etter Sainte-Laguë-metoden med 1,2 som det fyrste
delingstalet. Utjamningsmandata går til dei partia
som har fått færre direktevalde mandat enn det som
følgjer av denne utrekninga.

Forslaget støttes av mindretallet i utvalget
(Holmås, Høgestøl, Nygreen og Strømmen). Forsla-
get er likt som alternativ 1, bortsett fra at første
delingstall er redusert til 1,2.

§ 59 femte ledd

Alternativ 1:

Nærmere bestemmelser om i hvilke valgdistrik-
ter partiene skal få utjevningsmandatene, fastsettes
ved lov.

–
Nærare føresegner om kva valdistrikt partia

skal få utjamningsmandata i, blir fastsette i lov.

Forslaget støttes av flertallet i utvalget (Anundsen,
Christensen, Giertsen, Grimsrud, Hagen, Hoff,
Holmøyvik, Nygreen, Røhnebæk, Stokstad, Storber-
get, Tørresdal, Aardal, Aarnes og Aatlo). Forslaget
viderefører dagens § 59 sjette ledd, med mindre
språklige endringer.

Alternativ 2:

Nærmere bestemmelser om kåring av utjev-
ningsmandater fra partienes nasjonale lister fastset-
tes ved lov.

–
Nærare føresegner om kåring av utjamnings-

mandat frå dei nasjonale listene til partia blir fast-
sette i lov.
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Forslaget støttes av mindretallet i utvalget
(Holmås, Høgestøl og Strømmen). Forslaget gir
hjemmel til å fastsette bestemmelser i lov om
kåring av utjevningsmandater ved en ordning der
utjevningsmandatene velges fra nasjonale lister.

§ 59 sjette ledd

Listeforbund er ikke tillatt.
–
Listesamband er ulovleg.

Forslaget innebærer at forbudet mot listeforbund
videreføres, jf. dagens § 59 tredje ledd.

§ 60

§ 60 oppheves

Gjeldende § 60 foreslås opphevet. Bestemmelsen
lyder i dag (bokmålsversjon): «Hvorvidt og under
hvilke former de stemmeberettigede kan avgi sine
stemmesedler uten personlig fremmøte på valgtin-
gene, bestemmes ved lov.» Dette er antatt å regu-
lere adgangen til i lov å bestemme regler for for-
håndsstemmeperioden, jf. Arne Fliflet, Kongeriket
Norges grunnlov: Grunnloven med kommentarer
(Oslo: Universitetsforlaget, 2005). Skillet mellom
valgting og forhåndsstemmeperioden er endret
vesentlig siden innholdet i denne bestemmelsen
ble fastsatt. Det foreslås videre gjennomgående
endringer i begrepsbruken knyttet til valgtinget,
jf. forslag til ny § 55. § 60 vil dermed ikke lenger
ha noen selvstendig betydning.

§ 61

Alternativ 1:

Ingen kan velges til representant uten å ha stem-
merett.

–
Ingen kan veljast til representant utan å ha røys-

terett.

Flertallet i utvalget (Anundsen, Christensen, Giert-
sen, Grimsrud, Hagen, Hoff, Holmøyvik, Høgestøl,
Røhnebæk, Storberget, Tørresdal, Aardal, Aarnes
og Aatlo) støtter dette forslaget. Forslaget inne-
bærer at stemmerettsalderen og valgbarhetsalde-
ren blir den samme, jf. forslagene til § 50 første
ledd.

Det foreslås en mindre språklig endring i bok-
målsversjonen. Det foreslås ingen endring i

nynorskversjonen. Den foreslåtte endringen gjør
at ordlyden blir lik på begge målformer.

Alternativ 2:

Ingen kan velges til representant uten å ha stem-
merett og uten å ha fylt 18 år eller fyller 18 år i det
året valgtinget holdes.

–
Ingen kan veljast til representant utan å ha røys-

terett og utan å ha fylt 18 år eller fyller 18 år i det
året valtinget blir haldne.

Mindretallet i utvalget (Holmås, Nygreen, Stokstad
og Strømmen) støtter dette forslaget. Forslaget må
sees i sammenheng med forslaget om å redusere
stemmerettsalderen til 16 år, jf. forslaget til § 50
første ledd alternativ 2.

§ 62 første ledd

Alternativ 1:

Høyesteretts medlemmer kan ikke stille til valg.
–
Medlemmene av Høgsterett kan ikkje stille til

val.

Flertallet i utvalget (alle unntatt Anundsen) støtter
dette forslaget.

Forslaget innebærer at kretsen av valgbare
utvides. Dette innebærer at tjenestemenn ansatt
ved statsrådens kontorer og tjenestemenn som er
ansatt ved diplomatiet eller konsulatvesenet, nå er
valgbare. Forbudet mot at Høyesteretts medlem-
mer kan velges til Stortinget, videreføres. Det er
også gjort endring av ordlyden, «kan ikke velges
til representanter» foreslås endret til «kan ikke
stille til valg». Dette er gjort for å tydeliggjøre at
medlemmer av Høyesterett heller ikke kan stå på
en godkjent valgliste, og henger sammen med at
reglene for fritak foreslås endret. For å kunne
være valgbare og stille som kandidat på en valg-
liste må dommere i Høyesterett ha fratrådt stillin-
gen sin før valglistene blir godkjent.

Alternativ 2:

De tjenestemenn som er ansatt ved statsrådets
kontorer, bortsett fra statssekretærer og politiske råd-
givere, kan ikke stille til valg. Heller ikke Høyesteretts
medlemmer eller tjenestemenn som er ansatt i uten-
rikstjenesten, kan stille til valg.

–
Tenestemenn som er tilsette ved statsrådskon-

tora, bortsett frå statssekretærar og politiske råd-
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gjevarar, kan ikkje stille til val. Heller ikkje med-
lemmene av Høgsterett eller tilsette i utanrikstene-
sta, kan stille til val.

Medlemmet Anundsen mener kretsen av personer
som ikke er valgbare etter gjeldende § 62 første
ledd, bør videreføres. Det bør imidlertid for alle
disse gjelde et vilkår om at de ikke kan stille til
valg, slik det foreslås for medlemmer av Høyeste-
rett i alternativ 1.

§ 62 andre ledd

Statsrådets medlemmer, statssekretærer og poli-
tiske rådgivere ved statsrådets kontorer kan ikke
møte som representanter på Stortinget.

–
Medlemmer av statsrådet, statssekretærar og

politiske rådgjevarar ved statsrådskontora kan ikkje
møte som representantar på Stortinget.

Forslaget viderefører gjeldende § 62 andre ledd,
men bestemmelsen er språklig oppdatert.

§ 63

Alle plikter å la seg føre opp på en valgliste, med
mindre de gir skriftlig melding om at de ikke ønsker
å bli ført opp på den aktuelle valglisten. Regler for
når og hvordan slik melding skal gis, fastsettes ved
lov.

Alle som velges til representanter, plikter å
motta valget.

De som velges til representanter for to eller flere
valgdistrikter, skal gi melding om hvilket valg de vil
motta. Regler for når og hvordan slik melding skal
gis, fastsettes ved lov.

–
Alle har plikt til å la seg føre opp på ei valliste,

med mindre dei melder skriftleg frå at dei ikkje vil
stå på lista. Reglar for når og korleis meldinga skal
gjevast, blir fastsette i lov.

Alle som blir valde til representantar, har plikt
til å ta imot valet.

Dei som blir valde til representantar for to eller
fleire valdistrikt, skal gje melding om kva val dei vil
ta imot. Reglar for når og korleis meldinga skal
gjevast, blir fastsette i lov.

Første og andre ledd tilsvarer første ledd i gjel-
dende § 63, men det foreslås enkelte endringer.
Det ble i 2020 vedtatt endringer i § 63 første ledd
bokstav c som innførte rett til fritak fra å stå på
valgliste for kandidater som ikke ønsker å stå på
valglisten. I forlengelsen av dette foreslås det at

fritaksgrunnene i bokstav a og b fjernes. Den
generelle muligheten til å be om fritak etter bok-
stav c vil også dekke de forholdene som reguleres
av bokstav a og b.

Det må søkes om fritak før valglistene god-
kjennes, slik at velgerne vet hvilke kandidater
som stiller til valg. Som en oppfølging av dette er
det også foreslått et nytt andre ledd som slår fast
at de kandidatene som blir valgt, har en plikt til å
ta imot valget.

Tredje ledd er en videreføring av andre ledd i
gjeldende § 63 om situasjoner der en kandidat blir
valgt inn fra to eller flere valgdistrikter. Her er det
kun gjort språklige endringer.

§ 64

De valgte representantene får tildelt fullmakter.
Stortinget avgjør om fullmaktene er lovlige.

Alle som har stilt liste ved stortingsvalget, kan
klage på Stortingets avgjørelse. Nærmere bestem-
melser om klagerett og klagegrunner fastsettes ved
lov. Høyesterett avgjør klagene.

Hvis Stortinget, Høyesterett eller riksvalgstyret
kjenner valget ugyldig, blir de valgte representan-
tene sittende i vervet inntil et omvalg er endelig god-
kjent.

–
Dei valde representantane får tildelt fullmakter.

Stortinget avgjer om fullmaktene er lovlege.
Alle som har stilt liste ved stortingsvalet, kan

klage på avgjerda frå Stortinget. Nærare føresegner
om klagerett og klagegrunnar blir fastsette i lov.
Høgsterett avgjer klagane.

Dersom Stortinget, Høgsterett eller riksvalstyret
kjenner valet ugyldig, blir dei valde representantane
sitjande til eit omval er endeleg godkjent.

Første ledd viderefører gjeldende § 64. Det er gjort
noen språklige endringer i bokmålsversjonen.

Andre og tredje ledd er nye og er knyttet til den
nye klageordningen som foreslås. Andre ledd før-
ste punktum innfører en klagerett på Stortingets
avgjørelse av om hvorvidt valget er gyldig. Både
beslutning om at valget er gyldig eller ugyldig,
kan påklages. Det er bare de som har stilt liste ved
stortingsvalget, som har klagerett etter denne
bestemmelsen. Dette innebærer en begrensning
sammenliknet med andre klager knyttet til valget.
Nærmere bestemmelser om klagerett og klage-
grunner fastsettes ved lov, jf. andre punktum. Her
åpnes det for at det kan settes begrensninger i kla-
gegrunner og nærmere krav til klageinteressen.
Tredje punktum legger avgjørelsen av klager på
Stortingets avgjørelse av om hvorvidt valget er
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gyldig, til Høyesterett. For å klage etter denne
bestemmelsen må det tas ut søksmål mot Stortin-
get, jf. utkast til ny valglov § 14-7.

Tredje ledd omhandler konsekvensene av at
stortingsvalget kjennes ugyldig. Det skal da gjen-
nomføres omvalg, og de valgte representantene
blir sittende til omvalget er endelig godkjent.

§ 71 første ledd

De valgte representantene er medlemmer av
Stortinget i fire sammenhengende år.

–
Dei valde representantane er medlemmer av

Stortinget i fire år på rad.

Første ledd viderefører innholdet i dagens § 71.
Det er foretatt språklige endringer i bokmålsver-
sjonen.

§ 71 andre til fjerde ledd

Stortinget kan gi nærmere regler om vel-
ferdspermisjon og om kortvarig permisjon på annet
grunnlag.

En representant kan bare få permisjon for resten
av valgperioden hvis det er for å utføre andre opp-
gaver av nasjonal interesse.

Representanten må selv søke om permisjon.
–
Stortinget kan gje nærare reglar om velferdsper-

misjon og om kortvarig permisjon på anna grunn-
lag.

Ein representant kan berre få permisjon for
resten av valperioden om det er for å utføre andre
oppgåver av nasjonal interesse.

Representanten må sjølv søkje om permisjon.

Flertallet i utvalget (Anundsen, Grimsrud, Hagen,
Hoff, Holmøyvik, Holmås, Høgestøl, Nygreen, Stok-
stad, Strømmen, Tørresdal, Aardal, Aarnes og
Aatlo) støtter dette forslaget.

Utvalgets mindretall (Christensen, Giertsen,
Røhnebæk og Storberget) viser til at spørsmålet om
nærmere regulering av adgangen til fritak ligger
innenfor Stortingets sfære. Mindretallet mener
det ikke er nødvendig å innta regler om permisjon
i Grunnloven.

Andre, tredje og fjerde ledd er nye og omhand-
ler adgang til permisjon fra Stortinget. I andre ledd
foreslås det en hjemmel for at Stortinget gir nær-
mere regler om velferdspermisjon og kortere per-
misjoner. Det antas at dette i praksis vil innebære
en videreføring av gjeldende rett.

Tredje ledd åpner for at det kan gis lengre per-
misjoner. Her foreslås det at dette kun kan gis der-
som stortingsrepresentanten skal utføre oppgaver
av nasjonal interesse.

Fjerde ledd slår fast at representanten selv må
søke om permisjon. Dette kravet gjelder permisjo-
ner etter både andre ledd og tredje ledd.

§ 72

Etter hvert stortingsvalg oppnevner Stortinget et
riksvalgstyre med fem medlemmer. Lederen og to
andre medlemmer skal være dommere. Det skal
oppnevnes tre felles varamedlemmer for de medlem-
mene som er dommere, og to felles varamedlemmer
for de andre medlemmene.

Riksvalgstyret fungerer i fire år fra 1. januar det
andre årsskiftet etter stortingsvalget.

Følgende personer kan ikke oppnevnes til
riksvalgstyret:
a) medlemmer av regjeringen
b) medlemmer og varamedlemmer av Stortinget,

fylkesting og kommunestyrer
c) statssekretærer og politiske rådgivere ved stats-

rådets kontorer og på Stortinget.
Medlemmer og varamedlemmer av riksvalgsty-

ret som stiller til valg til Stortinget, fylkestinget eller
kommunestyret, går ut av riksvalgstyret.

Stortinget kan løse et medlem eller varamedlem
fra vervet når han eller hun ber om det av person-
lige grunner eller grovt har krenket plikter som føl-
ger med vervet.

I særlige tilfeller kan Stortinget løse ett eller flere
medlemmer eller varamedlemmer fra vervet hvis
det er nødvendig for at riksvalgstyret skal kunne iva-
reta sine oppgaver.

Vedtak om å løse et medlem eller et varamedlem
fra vervet fattes med to tredjedeler av stemmene,
men med vanlig flertall når vedkommende selv ber
om å bli løst fra vervet.

Nærmere bestemmelser om riksvalgstyret fastset-
tes ved lov.

–
Etter kvart stortingsval nemner Stortinget opp

eit riksvalstyre med fem medlemmer. Leiaren og to
andre medlemmer skal vere dommarar. Det skal
nemnast opp tre sams varamedlemmer for dei med-
lemmene som er dommarar, og to sams varamed-
lemmer for dei andre medlemmene.

Riksvalstyret sit i fire år frå 1. januar det andre
årsskiftet etter stortingsvalet.

Desse kan ikkje nemnast opp til riksvalstyret:
a) medlemmer av regjeringa
b) medlemmer og varamedlemmer av Stortinget,

fylkesting og kommunestyre
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c) statssekretærar og politiske rådgjevarar ved
statsrådskontora og på Stortinget.
Medlemmer og varamedlemmer av riksvalstyret

som stiller til val til Stortinget, fylkestinget eller
kommunestyret, går ut av riksvalstyret.

Stortinget kan løyse ein medlem eller varamed-
lem frå ombodet når ho eller han ber om det av per-
sonlege grunnar eller grovt har krenkt plikter som
følgjer med ombodet.

I særlege høve kan Stortinget løyse ein eller
fleire medlemmer eller varamedlemmer frå ombodet
dersom det må til for at riksvalstyret skal kunne ta
seg av oppgåvene sine.

Vedtak om å løyse ein medlem eller varamedlem
frå ombodet blir gjort med to tredjedelar av røys-
tene, men med vanleg fleirtal når vedkommande
sjølv ber om å bli løyst frå ombodet.

Nærare føresegner om riksvalstyret blir fastsette
i lov.

Bestemmelsen er ny og foreslås tatt inn i Grunnlo-
ven § 72 som i dag er tom. Bestemmelsen
omhandler oppnevning av riksvalgstyret. Dette
riksvalgstyret har en annen funksjon og skal set-
tes sammen på en annen måte enn riksvalgstyret
etter gjeldende rett.

I første ledd slås det fast at det er Stortinget
som oppnevner riksvalgstyret, og at dette skal gjø-
res etter hvert stortingsvalg. Det stilles krav til at
tre av medlemmene skal være dommere. Lederen
må være dommer. Dommere må være fast
utnevnt. I tillegg gis det regler om oppnevning av
varamedlemmer.

Andre ledd regulerer funksjonstiden til
riksvalgstyret. Det oppnevnes etter hvert stor-

tingsvalg, jf. første ledd, og fungerer i fire år fra 1.
januar det andre årsskiftet etter valget. Med en
slik tidsperiode vil en være sikker på at riksvalg-
styret er ferdig med å behandle det foregående
stortingsvalget før det nye riksvalgstyret tar over.
Det nyoppnevnte riksvalgstyret vil da først få
ansvaret for klagene knyttet til fylkestings- og
kommunestyrevalg i oppnevningsåret og deretter
to år senere for klager ved stortingsvalget.

Tredje ledd setter begrensninger på hvem som
kan oppnevnes til riksvalgstyret. Dersom et med-
lem av riksvalgstyret stiller til valg i løpet av perio-
den som riksvalgstyremedlem, må vedkommende
gå endelig ut av riksvalgstyret, jf. fjerde ledd. Ved-
kommende kan likevel oppnevnes på nytt til det
neste riksvalgstyret hvis han eller hun da er valg-
bar. Tidspunktet for når vedkommende senest må
gå ut av riksvalgstyret, er når valglistene godkjen-
nes.

Femte, sjette og sjuende ledd omhandler når og
hvordan Stortinget kan løse et medlem fra vervet.
Dette kan gjøres dersom vedkommende selv ber
om det av personlige grunner, eller dersom ved-
kommende grovt har krenket plikter som følger
med vervet. Hvis medlemmet selv ønsker å bli
løst fra vervet, kan Stortinget fatte vedtaket med
vanlig flertall. Hvis et medlem skal løses fra ver-
vet mot sin vilje, kreves det imidlertid at vedtaket
fattes med to tredjedeler av stemmene.

Varamedlemmer sidestilles med medlemmer,
og de samme reglene gjelder for å løse et vara-
medlem fra vervet som for et medlem.

Etter åttende ledd kan det fastsettes nærmere
bestemmelser om riksvalgstyret i lov.
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Vedlegg 1  

Klageordning for stortingsval

Eirik Holmøyvik1

1 Innleiing

I dette notatet skal eg gjere greie for nokre retts-
lege utgangspunkt for ei ny klageordning for stor-
tingsval. Eg skal drøfte to spørsmål:

Det fyrste spørsmålet er om den gjeldande kla-
geordninga bestemt i Grunnlova og i vallova
(punkt 2) er i samsvar med internasjonale stan-
dardar for vallovgjeving (punkt 3). Bakgrunnen
her er kritikken frå OSSE/ODIHR og Venezia-
kommisjonen i 2010 (punkt 4). I tillegg er det
rettspraksis ved Den europeiske menneskeretts-
domstolen (EMD) som får konsekvensar for
Noregs plikter etter Den europeiske menneske-
rettskonvensjonen (EMK) (punkt 5). Spørsmålet
her er altså om vallovutvalet må gå inn for å endre
den gjeldande klageordninga.1

Det andre spørsmålet er kva krav dei interna-
sjonale standardane stiller til ei eventuell ny norsk
klageordning for stortingsval. Svaret på dette
spørsmålet vil kome fram i gjennomgangen av dei
internasjonale standardane og EMDs praksis.

Svaret på det fyrste spørsmålet vil vere at den
gjeldande norske klageordninga med Stortinget
som endeleg instans ikkje bør vidareførast. Difor
vil eg for vallovutvalets vidare arbeid heilt kort
gjere greie for klageordningane i våre nordiske
naboland og Storbritannia (punkt 6). Til slutt vil
eg skissere nokre moglege modellar for ei ny
norsk klageordning og peike på vurderingar val-
lovutvalet må gjere i det vidare arbeidet (punkt 7).

I dette notatet drøftar eg ikkje klageordninga
ved fylkestingsval og kommunestyreval. Syns-
punkta i notatet knytt til spørsmålet om domstols-
kontroll samanlikna med politisk eller administra-
tiv kontroll av valtvistar vil likevel kunne over-
førast til fylkestingsval og kommunestyreval sidan
desse etter gjeldande vallov er unnatekne dom-
stolskontroll.2

2 Dagens system for klager ved 
stortingsval

Den gjeldande klageordninga ved stortingsval er
styrt av to reglar i Grunnlova. Grl. § 55 seier at val-
styret bestemmer tvistar om røysterett og at desse
avgjerdene kan klagast inn for Stortinget. Grl.
§ 64 andre punktum seier at Stortinget avgjer om
dei valde representantanes fullmakter er lovlege.
Altså er det Stortinget som i siste instans avgjer
tvistar om røysterett i forkant av stortingsvalet, og
som avgjer tvistar knytt til valgjennomføringa i
kraft av å endeleg godkjenne valresultatet.3

Å avgjere tvistar mellom private partar eller
mellom private partar og staten på grunnlag av
rettsreglar og med endeleg verknad høyrer under
den dømande funksjonen i staten. Det er ikkje
omstridd i norsk statsrett at Stortinget gjennom
Grl. §§ 55 og 64 andre punktum utøver eksklusiv
dømande verksemd i valtvistar.4 Grunnlova er slik
til hinder for at domstolane kan overprøve Stortin-
gets avgjerder i valtvistar.

I vallova kapittel 13 er det gjeve utfyllande
reglar om klageordninga i samsvar med Grunnlo-
vas skilje mellom røysterettsklager og klager på
valgjennomføringa. For klager knytt til røysterett
og høvet til å røyste er valstyret fyrsteinstans,
medan Stortinget er klageinstans med innstilling
frå riksvalstyret (§ 13-1). For klager på førebuing
og gjennomføring av stortingsval er valstyret fyr-
steinstans, medan riksvalstyret er klageinstans.
Avgjerdene til riksvalstyret må deretter god-
kjennast av det nyvalde Stortinget (§ 13-3 (1)).
Som nemnd bestemmer Grunnlova § 64 andre

1 Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

2 Sjå vallova § 13-2 (4). Sjå likevel Rt. 1962 s. 751, som opna
for at den allmenne forvaltningsrettslege læra om maktmis-
bruk kan opne for domstolskontroll i særlege tilfelle. Om
dette synspunktet står seg mot den seinare og eksplisitte
føresegna i vallova § 13-2 (4) er derimot usikkert. 

3 Vedtaka Stortinget gjer i samband med valklager skjer på
innstilling frå fullmaktskomiteen saman med ein føre-
buande fullmaktskomité utpeikt av det føregåande stortin-
get, sjå Stortingets forretningsorden §§ 1 og 3.

4 Sjå til dømes Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, fjerde
utgåve, Bergen 2017 s. 262.
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punktum at berre Stortinget kan kjenne valet i ein
kommune eller i eit fylke ugyldig og påleggje
omval. Vallova § 13-3 (3) bestemmer at dette berre
skal skje dersom det er gjort feil som kan reknast
med har påverka utfallet i valet, og som det ikkje
er mogleg å rette.

Vidare inneheld vallova § 13-1 reglar om klage-
rett og fristar.

3 Europeiske standardar for 
vallovgjeving

Den sentrale europeiske standarden for vallovgje-
ving er Veneziakommisjonens Code of Good
Practice in Electoral Matters frå 2002.5 Venezia-
kommisjonen er eit organ under Europarådet, og
standardane den utviklar kan reknast som gjel-
dande for medlemsstatane i Europarådet. Vel og
merke er det ikkje snakk om rettsleg bindande
standardar. Veneziakommisjonens rapportar er
formelt berre rådgjevande, og bindingsverknaden
er politisk som såkalla «soft law». Likevel er det
viktig å vere merksam på at EMD langt på veg har
tolka standardane i Code of Good Practice in Elec-
toral Matters inn i EMK protokoll 1 artikkel 3 (sjå
punkt 5 under), som er rettsleg bindande for med-
lemsstatane.

I Code of Good Practice in Electoral Matters er
prosessuelle garantiar ved valgjennomføring defi-
nerte i del 2 kapittel 3. Punkt 3.3 handlar om kla-
gerett:

3.3. An effective system of appeal

a. The appeal body in electoral matters should
be either an electoral commission or a
court. For elections to Parliament, an
appeal to Parliament may be provided for in
first instance. In any case, final appeal to a
court must be possible.

b. The procedure must be simple and devoid
of formalism, in particular concerning the
admissibility of appeals.

c. The appeal procedure and, in particular, the
powers and responsibilities of the various
bodies should be clearly regulated by law,
so as to avoid conflicts of jurisdiction (whet-
her positive or negative). Neither the appel-
lants nor the authorities should be able to
choose the appeal body.

d. The appeal body must have authority in par-
ticular over such matters as the right to vote
– including electoral registers – and eligibi-
lity, the validity of candidatures, proper
observance of election campaign rules and
the outcome of the elections.

e. The appeal body must have authority to
annul elections where irregularities may
have affected the outcome. It must be pos-
sible to annul the entire election or merely
the results for one constituency or one pol-
ling station. In the event of annulment, a
new election must be called in the area con-
cerned.

f. All candidates and all voters registered in
the constituency concerned must be entit-
led to appeal. A reasonable quorum may be
imposed for appeals by voters on the results
of elections.

g. Time-limits for lodging and deciding
appeals must be short (three to five days for
each at first instance).

h. The applicant’s right to a hearing involving
both parties must be protected.

i. Where the appeal body is a higher electoral
commission, it must be able ex officio to
rectify or set aside decisions taken by lower
electoral commissions.

Når det gjeld spørsmålet om klageinstans slår
punkt 3.3 bokstav a fast at statane både ein sær-
skild og sjølvstendig valkommisjon og domstolane
er akseptable institusjonar. For parlamentsval
aksepterer Code of Good Practice in Electoral
Matters at parlamentet behandlar klager i fyrste
instans, men slår kategorisk fast at klagerett og
endeleg avgjerd av ein domstol («court») må alltid
vere mogleg. Den norske klageordninga skildra i
punkt 2 ovanfor er med andre ord ikkje i samsvar
med Europarådets standardar.

Eit anna spørsmål er kva føringar Code of
Good Practice in Electoral Matters legg på vallov-
utvalets arbeid med ei ny norsk klageordning ved
valtvistar. Code of Good Practice in Electoral Mat-
ters inneheld også ein rapport med forklaringar
og utdjupingar av standardane. Her vert kravet
om domstolsbehandling forklart og, viktig for val-
lovutvalets vurdering av moglege klageordningar,
nyansert.6 I rapporten forkarar Veneziakommisjo-
nen forbodet mot at parlamentet avgjer om valet
er gyldig med at det kan føre til politiske avgjer-
der. Difor godtek Veneziakommisjonen berre at

5 Sjå Venice Commission CDL-AD(2002)23, Code of Good
Practice in Electoral Matters, tilgjengeleg elektronisk på
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-
AD(2002)023rev.aspx. 

6 Sjå Venice Commission CDL-AD(2002)23 Code of Good
Practice in Electoral Matters, Explanatory Report, II. 3.3.
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parlamentet avgjer om valet er gyldig i fyrste
instans der ei slik ordning er innarbeidd, men
legg til at «a judicial appeal» må alltid vere mog-
leg. Ordvalet her er viktig, då punkt 3.3 bokstav a i
Code of Good Practice in Electoral Matters krev
behandling i ein domstol («court»), medan forkla-
ringa i rapporten berre krev at den endelege kla-
gebehandlinga ved parlamentsval er «judicial».

Etter mitt syn må vi forstå Code of Good
Practice in Electoral Matters slik at den ikkje nød-
vendigvis krev at klageinstansen er ein domstol,
men at ein klageinstans i alle høve må oppfylle
same rettstryggleikskrav i klagebehandlinga som
ein domstol. Klagebehandlinga må altså vere judi-
siell også om den blir avgjort endeleg av eit organ
utanfor domstolane. Denne tolkinga vert styrka av
rapportens drøfting av klagebehandling i valkom-
misjonar. Her viser rapporten til at sjølv om val-
kommisjonar har den fordelen framfor domstolar
at dei er spesialiserte på emnet, bør det av omsy-
net til rettstryggleik vere «some form of judicial
supervision in place», typisk ved ein domstol
(«court»). Det Code of Good Practice in Electoral
Matters krev er altså at klageinstansen er «judi-
cial», ikkje at den formelt høyrer til statens dom-
stolshierarki. Kravet om ei judisiell behandling av
valtvistar stiller krav til klageinstansens formelle
og reelle sjølvstende, juridisk-fagleg kompetanse,
upartisk samansetnad, kompetanse til å gje bin-
dande avgjerder og prosessuelle garantiar som
kontradiktorisk saksbehandling.7

I Code of Good Practice in Electoral Matters
del 2 punkt 3.3 går det også fram ei rekkje krav til
klageinstansens kompetanse, klagerett og fristar.
Så langt eg kan vurdere er dei gjeldande norske
reglane i vallova kapittel 13 i samsvar med desse
krava, med unnatak om kravet om korte fristar for
avgjerd (3.3. bokstav g).

4 Kritikken frå Veneziakommisjonen 
og OSSE/ODIHR

I 2010 bad den norske regjeringa ved det dåve-
rande Kommunal- og regionaldepartementet
Veneziakommisjonen om ei vurdering («opinion»)
av den norske klageordninga ved valtvistar. Bak-
grunnen for førespurnaden var merknader frå
Office for Democratic Institutions and Human
Rights under Organisasjonen for sikkerhet og
samarbeid i Europa (OSSE/ODIHR) i samband
med stortingsvalet i 2009. I merknadane peikte
OSSE/ODIHR på at den norske klageordninga
ved valtvistar ikkje opna for domstolskontroll, og
at dette var i strid med internasjonale standardar.
Vidare peikte OSSE/ODIHR på at vallova ikkje
inneheldt tidsfristar for å trygge ei rask behand-
ling av valtvistar.

Veneziakommisjonen leverte saman med
OSSE/ODIHR ein rapport («opinion») i desember
2010.8 Konklusjonen var at ordninga med Stortin-
get som siste instans i valklager var i strid med
internasjonale standardar, mellom anna Code of
Good Practice in Electoral Matters. Rapporten
viste til at etter dei internasjonale standardane
måtte alle valrelaterte tvistar, både ved stortings-
val og fylkesting- og kommuneval, kunne avgje-
rast med endeleg verknad av ein domstol
(«court»). Tvistar knytt til valresultatet burde
kunne avgjerast endeleg av ein «high judicial
body, such as the Supreme Court».9

Når det gjaldt moglege tiltak for å bringe
norsk vallovgjeving i samsvar med internasjonale
standardar, viste rapporten til fleire moglege
modellar:

45. Allowing for final appeal on all electoral
complaints can be achieved through various
approaches: by using for appeals relevant
bodies from the existing court structure, as is
the case in Switzerland; by using an ad-hoc sys-
tem of judicial bodies for all stages of the
complaints and appeals process, as is the case
in the United Kingdom; or by creating a stan-
ding specialised legal structure for complaints,
as in Mexico. But international standards and
commitments call for the final right of appeal to
a court from decisions on all electoral matters
made by the National Election Committee and

7 Ei slik funksjonell tilnærming er i samsvar med EMDs tol-
king av domstolsomgrepet («tribunal») etter EMK artikkel
6. Sjå tilsvarande i Veneziakommisjonens amicus curiae-
innlegg til EMD frå 2019 i storkammersaka Mugemangango
v. Belgium, CDL-AD(2019)021-e, Amicus curiae brief for the
European Court of Human Rights in the case of Muge-
mangango v. Belgium on procedural safeguards which a
State must ensure in procedures challenging the result of an
election or the distribution of seats, adopted by the Council for
Democratic Elections, tilgjengeleg elektronisk på https://
www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)021-e.

8 Sjå Venice Commission (CDL-AD(2010)046 Joint Opinion
on the Electoral Legislation of Norway, tilgjengeleg elek-
tronisk på http://www.venice.coe.int/webforms/docu-
ments/?pdf=CDL-AD(2010)046-e. 

9 Sjå Venice Commission (CDL-AD(2010)046 Joint Opinion
on the Electoral Legislation of Norway, avsn. 44.



418 NOU 2020: 6
Vedlegg 1 Frie og hemmelige valg

Parliament of Norway, in the case of national
elections, or the Ministry, in the case of local
elections.

Sett i lys av den noko kategoriske konklusjonen
om at alle valtvistar må avgjerast med endeleg
verknad av ein domstol («court»), er det interes-
sant at Veneziakommisjonen og OSSE/ODIHR
også nemner ad-hoc «judicial bodies» og «a
specialized legal structure for complaints». Etter
mitt syn er det rimeleg klårt at Veneziakommisjo-
nen og OSSE/ODIHR ikkje krev at alle valtvistar
må kunne bringast inn for og avgjerast endeleg av
dei ordinære domstolane. Særdomstolar vert
eksplisitt nemnd som eit alternativ, men det er
etter mitt syn ingenting i rapporten som tilseier at
klageorganet formelt må definerast som ein dom-
stol. Det sentrale er, som nemnd ovanfor i 3, at kla-
georganet uansett kvar det høyrer til i statens
institusjonelle struktur, kan avgjere valtvistar med
endeleg verknad etter ei judisiell behandling.

I rapporten rådde Veneziakommisjonen og
OSSE/ODIHR Noreg til å innføre fristar for
behandling av valklager og føreslo ulike modellar
for dette.10

5 Den europeiske menneskeretts-
konvensjonens krav til behandling 
av valtvistar

5.1 Utgangspunkt

I Den europeiske menneskerettskonvensjonen
(EMK) er rettar knytt til parlamentsval regulert i
Protokoll 1 artikkel 3:

Right to free elections
The High Contracting Parties undertake to

hold free elections at reasonable intervals by
secret ballot, under conditions which will
ensure the free expression of the opinion of the
people in the choice of the legislature.

Sjølv om konvensjonsteksten ikkje seier noko om
behandling av valtvistar, har EMD lagt til grunn at
«the existence of a domestic system for effective
examination of individual complaints and appeals
in matters concerning electoral rights is one of
the essential guarantees of free and fair electi-
ons.»11 EMK Protokoll 1 artikkel 3 stiller altså

krav om at lovverket i medlemsstatane gjev effek-
tiv og reell prøving av valklager gjennom heile val-
prosessen.

Spørsmålet er vidare om EMK stiller krav om
at valtvistar blir behandla av domstolar eller om
administrative organ eller parlamentet sjølv kan
behandle desse med endeleg verknad. Her er det
grunn til å merke seg at i alle fall for valtvistar
knytt til sjølve valresultatet, har EMD konsekvent
lagt til grunn at slike tvistar er politiske og ikkje
«civil rights and obligations», som etter EMK art.
6 gjev rett til domstolsbehandling.12

Utviklinga i EMDs praksis peikar likevel i ret-
ning av at høve til domstolsbehandling blir rekna
som ein viktig garanti for effektiv og reell behand-
ling av valtvistar. Ein sentral dom i denne saman-
hengen er Grosaru mot Romania frå 2010. Eg vil
difor kommentere særskild denne dommen og
faktum i saka.

5.2 EMDs dom i Grosaru mot Romania

For vurderinga av tvisteløysingsmekanismane i
den norske ordninga er dommen i Grosaru mot
Romania viktig av to grunnar: For det fyrste gjeld
dommen ei tvisteløysingsordning som har vesent-
lege fellestrekk med den norske. For det andre er
denne dommen den fyrste gongen EMD konstate-
rer at manglande domstolsbehandling av valkla-
ger kan vere eit brot med retten til effektivt retts-
middel i EMK art. 13.

Grosaru-dommen gjaldt ein tvist om tildelinga
av eit mandat i parlamentet, som etter den rumen-
ske vallova var reservert den italienske minorite-
ten i Romania. Klagaren hadde vore kandidat i
parlamentsvalet i 2000, og meinte at han hadde
vunne mandatet ved å ha fått flest røyster på
landsbasis. Det sentrale valbyrået hadde derimot
tildelt ein annan kandidat mandatet. Denne andre
kandidaten hadde fått færre røyster på landsbasis,
men flest i ein av valkrinsane. Lova var uklår på
kva som var rett mandatfordeling i eit slikt tilfelle.
Det sentrale valbyrået tolka lova slik at territorial
representasjon måtte gå føre nasjonal representa-
sjon. Ein klage til Det sentrale valbyrået vart
avvist, og klagaren gjekk deretter til den rumen-
ske forfatningsdomstolen, som avviste klagen på
grunnlag av manglande jurisdiksjon. Klagaren tok
deretter saka inn for Deputerkammeret i det
rumenske parlamentet, som avviste klagen på
same grunnlag som Det sentrale valbyrået.

10 Sjå Venice Commission (CDL-AD(2010)046 Joint Opinion
on the Electoral Legislation of Norway, avsn. 44–47.

11 Sjå til dømes Namat Aliyev v. Azerbaijan, Judgement 8 April
2010, Application no. 18705/06, avsn. 81.

12 Sjå I. Z. v. Greece, 28 February 1994, Application no. 18997/
91.
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Som bakgrunn for tolkinga av EMK protokoll
1 artikkel 3 presenterte EMD ei komparativ over-
sikt over tvisteløysingsmodellar i Europarådets
medlemsstatar. Denne viste variasjon i tvisteløys-
ingsmodellar innanfor fire hovudkategoriar. I
nokre land, inkludert Romania, var den sentrale
valadministrasjonen klageorgan. Den mest
utbreidde modellen inneheldt klageordningar til
ulike typar domstolar eller uavhengige klageinsti-
tusjonar for valtvistar, som Valprövningsnämnden
i Sverige. Sveits utgjorde ein eigen modell, der
kantonregjeringa var klageorgan. Her var det uan-
sett høve til å klage avgjerdene inn for den føde-
rale høgsteretten. I ein fjerde hovudkategori var
det parlamentet sjølv som i siste instans avgjorde
om valresultatet var gyldig. Her viste EMD til tre
land: Belgia, Luxemburg og Italia. EMD oversåg
altså at også Noreg har denne modellen. EMD
kommenterte til denne siste modellen at godkjen-
ning av valresultatet i parlamentet ikkje var til hin-
der for domstolsprøving dersom parlamentets
godkjenning berre hadde ein overordna politisk
kontrollfunksjon.13 På generelt grunnlag viste
likevel EMD til at tendensen i Europa var at tvistar
om valresultatet vart behandla av domstolar, og at
denne utviklinga også var i samsvar med Venezia-
kommisjonens krav om domstolskontroll, sidan
verken parlamentet eller administrative valkom-
misjonar kunne gje tilsvarande rettstryggleiksga-
rantiar.14

I lys av denne innleiande kommentaren er det
ikkje overraskande at EMD var kritisk til at klaga-
rens klage vart behandla fyrst av Det sentrale val-
byrået og deretter med endeleg verknad av Depu-
terkammeret i det rumenske parlamentet.

På generelt grunnlag la EMD til grunn i sam-
svar med etablert praksis at det sentrale føremålet
med EMK Protokoll 1 artikkel 3 var å verne mot
vilkårlege inngrep i retten til frie og hemmelege
val, inkludert retten til å stille til val. Dette omfatta
også eit vern mot vilkårlege avgjerder under val-
oppgjeret. EMD stilte deretter opp tre generelle
krav for å hindre vilkårlege avgjerder i samband
med valoppgjeret: 1) Avgjerdene må gjerast av
institusjonar «which can provide a minimum of
guarantees of its impartiality», 2) institusjonane
må ikkje kunne utøve vidtgåande fritt skjøn, kom-
petansen må vere presist definert i lov, og 3) pro-
sedyrane for avgjerder om valresultatet, i dette til-
fellet tildeling av mandat, må garantere rettferdige

og objektive avgjerder og verne mot maktmis-
bruk.15

Det konkrete spørsmålet for EMD var om den
rumenske vallova var tolka og gjennomført vilkår-
leg i strid med EMK Protokoll 1 Artikkel 3. Kon-
klusjonen var at EMK var krenka som følgje av to
omstende. For det fyrste var reglane i den rumen-
ske vallova om tildeling av mandat til nasjonale
minoritetar for uklåre til å tilfredsstille presisjons-
krava EMK stiller. For det andre, og det er det
sentrale for vallovutvalets problemstilling, konklu-
derte EMD med at klagaren ikkje hadde hatt til-
gang til ein reell og upartisk klageinstans. Her la
EMD vekt på at både Det sentrale valbyrået og i
endå større grad Deputerkammeret i parlamentet
var samansett av representantar frå politiske parti
med sterke personlege interesser i avgjerda.
Grunngjevinga til EMD lyder slik:

54. Moreover, the Court notes that the Central
Electoral Office and the Chamber of Deputies
Validation Commission examined the appli-
cant’s challenge and rejected it as being ill-
founded. In the Court’s opinion, however, an
individual whose appointment as an MP has
been rejected has legitimate grounds to fear
that the large majority of members of the body
having examined the lawfulness of the electi-
ons, more specifically the members represen-
ting the other political parties of the Central
Electoral Office, may have an interest contrary
to his own. The rules of composition of that
body, made up of a large number of members
representing political parties, do not therefore
appear to be such as to provide a sufficient gua-
rantee of impartiality. The same conclusion
holds good a fortiori for the Chamber of
Deputies Validation Commission.

55. Furthermore, the Court notes that no
national court ruled on the interpretation of the
legal provision at issue. Thus, the Supreme
Court of Justice rejected the applicant’s chal-
lenge as being inadmissible, considering that
the decisions of the Central Electoral Office
were final. Subsequently, the Constitutional
Court informed the applicant that it had no
jurisdiction in electoral matters. In that conne-
ction, the Court points out that in Babenko
(cited above), it had ruled that the fact that the
applicant’s allegations had been examined in
the context of judicial proceedings was signifi-
cant.13 Sjå Grosaru v. Romania, Judgement 2 March 2010, Applica-

tion no. 78039/01, avsn. 30.
14 Sjå Grosaru v. Romania, Judgement 2 March 2010, Applica-

tion no. 78039/01, avsn. 26.
15 Sjå Grosaru v. Romania, Judgement 2 March 2010, Applica-

tion no. 78039/01, avsn. 47.
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56. That approach has, moreover, been con-
firmed by the Venice Commission in its Code of
Good Practice in Electoral Matters, which
recommends judicial review of the application
of electoral rules, possibly in addition to
appeals to the electoral commissions or before
parliament (see paragraph 22 above). The
comparative-law materials also show that seve-
ral Council of Europe member States have
adopted judicial review and only a few States
still maintain purely political supervision of ele-
ctions (see paragraph 28 above).

Sidan klagarens sak ikkje hadde vore vurdert av
ein domstol, vurderte EMD også om Romania
hadde brote EMK artikkel 13 om rett til effektivt
rettsmiddel («effective remedy») ved nasjonale
instansar mot «prosedable» påstandar om konven-
sjonskrenkingar.16 EMD kom til at dette var til-
felle, og viste som grunngjeving berre til avsnitt
55 og 56 i dommen, sitert ovanfor. Sidan EMD i
desse avsnitta framhevar at ingen domstol hadde
behandla klagen, og viser her til Veneziakommi-
sjonens tilråding om domstolskontroll, er det nær-
liggjande å tolke EMD slik at valordningar som
ikkje tilbyr domstolskontroll av valresultat lett vil
bryte med statanes plikt i EMK art. 13 om å tilby
effektive rettsmiddel mot konvensjonskrenkingar,
i dette tilfellet retten til frie og hemmelege val.17

Det er likevel ikkje sikkert at vi må lese Gro-
saru-dommen slik at EMK artikkel 13 alltid krev
domstolskontroll av valklager. I dommen går ikkje
EMD inn på kva som generelt skal til for å opp-
fylle kravet om effektivt rettsmiddel for valklager.
Dette vert påpeikt av dommar Ziemele i eit særvo-
tum, der han viser til at domstolen ikkje grunn-
gjev konklusjonen om mangel på effektivt retts-
middel på annan måte enn å vise til at klage til
domstol ikkje var mogleg. Dommar Ziemele er
ikkje usamd i konklusjonen i denne saka, men han
spør om EMK artikkel 13 alltid krev domstolsbe-
handling ved valklager, eller om også administra-
tive klageordningar kan gje klagarane eit effektivt
rettsmiddel mot brot på konvensjonsrettane.18

Det er grunn til å merke seg at EMD var kri-
tisk til om Det sentrale valbyrået i Romania var til-

strekkeleg upartisk sjølv om det hadde særskild
juridisk kompetanse ved at sju av tjuetre medlem-
mar var høgsterettsdommarar. Problemet var at
dei resterande seksten medlemmane var repre-
sentantar frå dei politiske partia.19 Dette tilseier
varsemd med å inkludere representantar frå poli-
tiske parti i tvisteløysingsorgan knytt til val. EMK
Protokoll 1 artikkel 3 lest i lys av artikkel 13 krev i
alle høve at klageinstansen ved valtvistar er upar-
tisk.

EMD definerer ikkje i Grosaru-dommen nær-
are kva som meir allment ligg i kravet om ein
upartisk («impartial») klageinstans. I denne vur-
deringa kan det vere nærliggjande å sjå til EMDs
omfattande praksis om artikkel 6, som tilsvarande
gjev rett til rettargang ved ein upartisk domstol.
Sjølve den rettslege definisjonen av «impartial»
må vere den same for alle artiklane i EMK, sjølv
om terskelen kan tenkast å variere med saman-
hengen og kva organ det er snakk om. I ei rekkje
dommar om artikkel 6 har EMD presisert at i
omgrepet «impartial» ligg det både ein subjektiv
og ein objektiv test.20 Den subjektive testen går ut
på å påvise at ein dommar, eller i vårt tilfelle ein
klageinstans, hadde gjort seg opp ei personleg
meining i saka på førehand eller på annan måte
vore partisk ved avgjerda av saka. Den objektive
testen går ut å sjå etter ytre omstende ved institu-
sjonen, slik som samansetning og prosessform,
som for utanforståande kan så tvil om institusjo-
nen vil opptre upartisk i ei konkret sak. Det var
ein slik objektiv test EMD la til grunn i Grosaru-
dommen, og som følgjeleg bør vere rettleiande for
vallovutvalets vurderingar i samband med ei ny
norsk klageordning.

5.3 EMDs praksis etter Grosaru-dommen

Rettsoppfatninga i Grosaru-dommen er seinare
vidareført i Paunović og Milivojević mot Serbia frå
2016.21 Her hadde det serbiske parlamentet opp-
heva klagarens mandat som parlamentsmedlem.

16 Sjå Grosaru v. Romania, Judgement 2 March 2010, Applica-
tion no. 78039/01, avsn. 62. I saker der klagen har vore
gjenstand for nasjonal domstolsbehandling, vil EMD ikkje
prøve artikkel 13, sjå Sjå Paunović and Milivojević v. Ser-
bia, Judgement 24 May 2016, Application no. 41683/06
avsn. 68.

17 At domstolskontroll er vesentleg for at klagebehandlinga
ikkje skal få eit vilkårleg preg går også fram av Babenko v.
Ukraine, Décision 4 mai 1999, requête no 43476/98. 

18 Dommar Ziemele viser i denne samanhengen (avsn. 5 i
særvotumet) til at Veneziakommisjonens Code of Good
Practice in Electoral Matters i punkt 3.3 sidestiller «electo-
ral commission» med domstolar som klageinstansar ved
valklager. Her underslår han likevel at sidestillinga av val-
kommisjonar og domstolar berre gjeld den fyrste klagein-
stansen i valtvistar. Same punkt i Veneziakommisjonens ret-
ningsliner seier nemleg at i ved parlamentsval skal det all-
tid vere mogleg med endeleg anke til ein domstol.

19 Sjå Grosaru v. Romania, Judgement 2 March 2010, Applica-
tion no. 78039/01, avsn. 54 og 34. 

20 Sjå til dømes Micallef v. Malta, Judgement 15 October 2009
(G.C.), Application no. 17056/06.

21 Sjå Paunović and Milivojević v. Serbia, Judgement 24 May
2016, Application no. 41683/06.
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Klagaren gjekk deretter til serbisk høgsterett og
til konstitusjonsdomstolen for å få parlamentets
vedtak oppheva. Begge domstolane avviste klagen
på prosessuelt grunnlag. På dette punktet kom
EMD til at klagaren ikkje hadde hatt tilgang til eit
effektivt rettsmiddel etter EMK art. 13 til vern av
rettane i protokoll 1 artikkel 3.22 Den serbiske
regjeringa hevda overfor EMD at klagaren kunne
ha sett fram eit sivilt søksmål mot staten, men
denne påstanden vart avvist av EMD fordi regje-
ringa ikkje kunne påvise at domstolane hadde
kompetanse til å gjere om parlamentets vedtak.
Synspunktet synest altså å vere at i tilfelle der par-
lamentet åleine avgjer tvistar knytt til fordeling av
mandat eller andre «post-election disputes», må
det vere tilgang til domstolskontroll eller tilsva-
rande judisiell behandling desse avgjerdene.

Spørsmålet om parlamentets endelege god-
kjenning av valresultatet oppfyller vilkåra i EMK
P1-3 og art. 13, vil venteleg få ei prinsipiell avkla-
ring av EMD i nær framtid. I juni 2019 tok stor-
kammeret i EMD opp til behandling ei sak mot
Belgia som er spissa til å gjelde dette prinsipp-
spørsmålet.23 Spørsmålet i saka Mugemangango
mot Belgia er om behandling av valklager i parla-
mentet, utan høve til å klage til eit sjølvstendig og
upartisk organ, gjev adekvate og tilstrekkelege
prosessuelle garantiar mot vilkårlege vedtak. I
den konkrete saka hadde delstatsparlamentet i
Vallonia avvist ein klage frå ein kandidat på at det
hadde skjedd feil ved teljinga av røystene etter
valet i 2014. Den belgiske ordninga, som no skal
prøvast av storkammeret i EMD, skil seg ikkje
vesentleg frå den norske klageordninga ved stor-
tingsval. Dommen vil difor få stor overførings-
verdi for Noreg, både i resultatet og i eventuelle
prosessuelle krav EMD vil stille til behandling av
klager på godkjenning av valresultatet. Høyring
vart gjennomført i desember 2019, og dommen er
venta i fyrste halvdel av 2020.

Ei samanfatning av EMDs praksis syner at
domstolskontroll av valtvistar i utgangspunktet
oppfyller krava etter EMK protokoll 1 artikkel 3
om effektiv og reell prøving av valtvistar (sjå 5.1

ovanfor).24 Likevel er det ikkje slik at formell
domstolskontroll er tilstrekkeleg dersom denne
ikkje medfører ei reell prøving av tvisten eller
ikkje gjev tilstrekkelege garantiar mot vilkårlege
avgjerder.25 Uansett korleis ei framtidig norsk kla-
geordning blir utforma, må den sikre at klagein-
stansen har tilstrekkeleg kompetanse og er
samansett slik at den kan gjere ei sjølvstendig og
upartisk prøving av valtvistar.

5.4 EMK og norsk lov

Eg gjer merksam på at EMK Protokoll 1 artikkel 3
gjeld som norsk lov etter menneskerettslova § 2
nr. 1 bokstav a.26 Ved motstrid mellom EMK og
anna norsk lov, inkludert vallova, seier menneske-
rettslova § 3 at EMK skal gå føre. Denne fortrinns-
retten til EMK gjeld likevel ikkje overfor Grunn-
lova, og dermed ikkje reglane i Grl. §§ 55 og 64
andre punktum om valklager. Den individuelle ret-
ten til frie og hemmelege val er likevel også verna
i Grunnlova § 49 fyrste ledd andre punktum.
Denne retten kom inn i Grunnlova ved menneske-
rettsreforma i 2014. Førearbeida til den nye § 49
fyrste ledd andre punktum peikar i retning av at vi
også på dette området må tolke Grunnlova i lys av
EMK protokoll 1 artikkel 3 og EMDs praksis om
denne.27 Retten til effektiv prøving av valtvistar er
av EMD tolka inn i EMK Protokoll 1 artikkel 3
som «one of the essential guarantees of free and
fair elections».28 Det er difor grunn til å tru at nor-
ske domstolar vil gjere det same for den tilsva-
rande retten i Grunnlova § 49 fyrste ledd andre
punktum.29

Samstundes er Grunnlova §§ 55 og 64 andre
punktum tydelege på at Stortinget avgjer
valtvistar med endeleg verknad. I lys av den klåre
ordlyden i desse og den faste og langvarige prak-

22 Sjå Paunović and Milivojević v. Serbia, Judgement 24 May
2016, Application no. 41683/06 avsn. 72 jf. 46-48.

23 Sjå Mugemangango c. Belgique, no. 310/15. Sjå også Vene-
ziakommisjonens amicus curiae-innlegg CDL-
AD(2019)021-e, Amicus curiae brief for the European Court
of Human Rights in the case of Mugemangango v. Belgium
on procedural safeguards which a State must ensure in proce-
dures challenging the result of an election or the distribution
of seats, adopted by the Council for Democratic Elections, til-
gjengeleg elektronisk på https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2019)021-e.

24 Den grunnleggjande dommen er Babenko v. Ukraine, Déci-
sion 4 mai 1999, requête no 43476/98.  For eit seinare
døme på at EMD har konstatert at nasjonal domstolsbe-
handling er tilfredsstillande, sjå Uspaksich v. Lithuania,
Judgement 20 December 2016, Application no. 14737/08.

25 EMD har i ein ny og viktig dom konkludert med at rus-
siske domstolars behandling av klager etter parlamentsva-
let i 2011 ikkje oppfylte krava i EMK protokoll 1 artikkel 3,
sjå Davydov and others v. Russia, Judgement 30 May 2017,
Application no. 75947/11 avsn. 333-334. Eit anna døme på
svikt i domstolskontrollen er Namat Aliyev v. Azerbaijan,
Judgement 8 April 2010, Application no. 18705/06.

26 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighete-
nes stilling i norsk rett.

27 Sjå Dokument nr. 16 (2011–2012) s. 253 og Innst. 169 S
(2012–2013) s. 16.

28 Sjå til dømes Namat Aliyev v. Azerbaijan, Judgement 8 April
2010, Application no. 18705/06, avsn. 81.

29 Sjå Rt. 2015 s. 93 og HR-2016-2554-P.
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sisen, kan Stortingets kompetanse vanskeleg tol-
kast innskrenkande i lys av den nyare regelen i
§ 49 fyrste ledd andre punktum. Ei slik innskren-
kande tolking ville ha kravd tydeleg grunnlag i
Stortingets grunnlovvedtak i 2014, noko som ikkje
er tilfelle. Med dette er det ei klår spenning mel-
lom den i Grunnlova nyare retten til frie og hem-
melege val i § 49 fyrste ledd andre punktum, tolka
i lys av EMK, og Grunnlovas reglar om valklager i
§§ 55 og 64 andre punktum.

5.5 Konklusjon

Gjennomgangen av EMDs praksis syner at EMK
protokoll 1 artikkel 3 krev ei reell og effektiv
behandling av valtvistar. I dette kravet ligg det ein
føresetnad om at valtvistar i siste instans kan
prøvast judisielt av ein upartisk klageinstans.
Domstolar oppfyller klårt desse krava, men også
andre organ kan etter omstenda oppfylle krava.

Ser vi på den gjeldande norske klageordninga
for valtvistar (punkt 2), er det vanskeleg å sjå at ho
er i samsvar med dei nemnde krava etter EMK.
Valtvistar er avskorne frå domstolsbehandling, og
Stortinget er endeleg klageinstans. Stortinget er i
denne samanhengen ikkje upartisk, vurdert
objektivt. Partia og representantane på det
nyvalde Stortinget vil ha særskild interesse i utfal-
let av klager på valresultatet. Det er også tvilsamt
om Stortingets behandling av valklager oppfyller
kravet til judisiell prøving.

6 Kort om ordningar i andre land

6.1 Innleiing

I Europa finn vi i dag fleire modellar for klageord-
ningar ved valtvistar. Eg har ikkje gjort ei syste-
matisk utgreiing, men det synest klårt at den mest
utbreidde modellen i Europa i dag er høve til
behandling av valklager innanfor det ordinære
domstolssystemet. Dette kan vere endeleg
avgjerd i forfatningsdomstolen som i Tyskland, i
den ordinære høgsteretten som i Sveits eller i for-
valtningshøgsteretten som i Finland.30

Ein annan modell er særskilde valdomstolar
eller andre sjølvstendige klageinstansar. I Hellas
blir klager på valresultatet behandla av ein sær-
skild domstol samansett av presidentane og med-
lemer av dei ulike øvste domstolane.31 I Storbri-

tannia blir klager på valresultatet behandla av ad
hoc-valdomstolar med to dommar, og som blir
oppretta for kvar einskild klage.32 I Sverige blir
alle valrelaterte klager endeleg avgjort av ei sær-
skild valprøvingsnemnd.

Ein tredje modell er den vi følgjer i Noreg, og
som lét parlamentet avgjere klager på valresulta-
tet og, i nokre land også andre valrealterte klager.
Denne modellen finn vi òg i Nederland, Danmark,
Island, Luxemburg, Italia og Belgia.33

Sidan vi finn alle dei tre modellane i dei nor-
diske landa skal eg nedanfor sjå litt nærare på dei
nordiske valklageordningane.

6.2 Danmark

Danmark er saman med Noreg eitt av få land i
Europa der parlamentet er siste instans for klager
på valtvistar.34 Den danske grunnlova § 33
bestemmer tilsvarande § 64 andre punktum i den
norske grunnlova at «Folketinget afgør selv gyl-
digheden af sine medlemmers valg samt spørgs-
mål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valg-
barhed.» Dei nærare reglane er gjevne i valgloven
av 2017 kapittel 11. Alle med røysterett kan klage
på folketingsval, og denne sendast økonomi- og
innanriksministeren, som vidaresender klagene til
Folketinget (§ 87). Som i Noreg kan ikkje Folke-
tingets avgjerder prøvast for domstolane. I dansk
juridisk teori er det likevel teke til orde for at dom-
stolane i ekstraordinære tilfelle, til dømes der Fol-
ketingets vedtak om mandatfordeling har karak-
ter av maktmisbruk og rein sjikane av politiske
motstandarar.35 Domstolane kan også prøve val-
styresmaktenes vedtak om røysterettsvilkåra i
den danske grunnlova § 29 er oppfylte. Dette er
spørsmål om vedkomande har dansk innføddsrett,
har nådd myndig alder og om vedkomande er
umyndiggjort.36

30 Sjå oversikta i Venice Commission CDL-AD(2009)054
Report on the cancellation of election results, avsn. 36 flg.

31 Sjå den greske grunnlova artikkel 100.

32 Sjå Representation of the People Act 1983 art. 120 flg.
33 I Belgia kan avgjerder knytt til valførebuingane og kandida-

tregistrering klagast inn for appellretten til endeleg
avgjerd. Konstitusjonsdomstolen kan òg prøve tvistar om
valkampfinansiering. Klager på valgjennomføringa og val-
resultatet kan derimot ikkje bringast inn for domstolane.
Sjå den belgiske vallova av 2014 artikkel 27. flg.

34 Avgjerder om godkjenning av namn på politiske parti og
innføring av personar i vallistene vert gjort av Valgnævnet,
som er eit sjølvstendig organ, sjå valgloven § 17. 

35 Sjå Jens Peter Christensen, Jørgen Aalbæk Jensen og Mic-
hael Hansen Jensen, Grundloven med kommentarer, Køben-
havn 2015 s. 247–248, og Jens Peter Christensen, Jørgen
Aalbæk Jensen og Michael Hansen Jensen, Dansk Statsret,
2. utgåve, København 2016 s. 82-83.

36 Sjå til dømes dom i dansk høgsterett i U 2000.669 H.
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6.3 Sverige

I Sverige blir klager på riksdagsval avgjort av ei
særskild valprøvingsnemnd utpeikt av Riksda-
gen.37 Det følgjer av den svenske grunnlova
(Regeringsformen) at avgjerdene til valprøvings-
nemnda er endelege og kan ikkje overprøvast av
domstolane.38 Det betyr av valprøvingsnemnda er
siste instans for alle valrelaterte klager, og
nemnda kan overprøve alle avgjerder til dei admi-
nistrative valstyresmaktene.39 Valprøvingsnemnda
kan prøve valresultatet, oppheve val og bestemme
omval i ein valkrins dersom den finn feil som kan
ha påverka resultatet. Valprøvingsnemnda kan òg
pålegge vitnemål ved ein domstol og hente inn
bevis etter same reglar som domstolane.40

Medlemene i valprøvingsnemnda veljast av
Riksdagen etter kvart ordinære riksdagsval, og
medlemene sit i nemnda til neste ordinære riks-
dagsval er kjend lovleg. Valprøvingsnemnda har
sju medlemmer. Leiaren skal veljast særskild og
må vere eller har vore dommar og kan ikkje vere
medlem i Riksdagen. Det er derimot ingen sær-
skilde krav til dei resterande seks medlemene, og
desse er i dag alle medlemer av Riksdagen frå
ulike parti.41

6.4 Finland

Finland følgjer ein modell med domstols-
prøving.42 Alle klager på valresultatet skal brin-
gast inn for dei ordinære forvaltningsdomstolane,
som behandlar saka etter ein hasteprosedyre
(«brådskande ordning»). Avgjerda der kan deret-
ter ankast inn for Högsta förvaltningsdomstolen.
Dersom forvaltningsdomstolen kjem til at valgjen-
nomføringa har vore i strid med lova, og at lovbro-
tet «uppenbart» har påverka valresultatet, skal det
lysast ut nyval i den aktuelle valkrinsen. Den fin-
ske vallova skil mellom to typar valklager. Klager
om at vedtak om valresultatet er i strid med lova
kan setjast fram av den vedtaket direkte gjeld,

kandidatane og partia. Klager på feil i valgjennom-
føringa med verknad for valresultatet kan setjast
fram av alle med røysterett.43

7 Vurderingar

På grunnlag av drøftingane ovanfor er det etter
mitt syn klårt at den gjeldande norske klageord-
ninga ved valtvistar må endrast. Sjølv om eit fåtal
europeiske statar framleis lét parlamentet avgjere
valtvistar som i Noreg, er denne ordninga i strid
med rådande europeiske standardar for vallovgje-
ving. Det er også usikkert om ei konkret avgjerd
frå Stortinget som klageinstans vil oppfylle krava
til upartisk behandling i EMK protokoll 1 artikkel
3 og retten til effektivt rettsmiddel i artikkel 13.

Ei ny norsk klageordning for valtvistar kan
tenkast innrettast på ulike måtar. Eg vil nemne tre
moglege modellar med ulike fordelar og ulemper.
I alle tilfella er det snakk om instansar for endeleg
avgjerd av valtvistar. Føresetnaden er at valtvistar
blir behandla av valstyra (på ulike nivå) i fyrste
instans som etter dagens ordning.

Dei ordinære domstolane

Fordelen med å overføre valtvistar til dei ordi-
nære domstolane er at desse kan gje ei upartisk
og fullgod judisiell behandling som utan vidare
oppfyller krava i EMK. Bruk av dei ordinære dom-
stolane vil heller ikkje krevje institusjonelle
endringar eller nyvinningar. Potensielle ulemper
med dei allmenne domstolane kan vere mindre
ekspertise på vallovgjeving, ressursmangel og
høve til å levere avgjerder innan kort tid. Dei sær-
lege omsyna til rask behandling av valtvistar vil
krevje tilpassa prosessreglar. Også instansord-
ninga kan tilpassast særtrekka til valklager, til
dømes ved at valtvistar kan klagast direkte inn for
lagmannsretten med endeleg avgjerd i Høgsterett.

Særskild valdomstol

Fordelen med særskilde valdomstolar er at desse
vil kunne få særskild ekspertise på vallovgjeving
og at dei vil vere i beredskap i samband med val
og kunne behandle saker raskt. Ein slik særdom-
stol vil vere ei nyvinning i norsk rett, og frå poli-
tisk og fagleg hald har det tradisjonelt vore ein
viss skepsis mot særdomstolar i Noreg.44 Vi har
likevel fleire særdomstolar i Noreg: Arbeidsret-

37 Valprøvingsnemnda behandlar også klager på kommune-
val, sametingsval, val til europaparlamentet og folkerøystin-
gar.

38 Sjå Regeringsformen 3. kap. 12 §. 
39 Sjå Sveriges vallag 2005:837 15 kap. 3 §. 
40 Sjå Sveriges vallag 2005:837 15 kap. 12 §.
41 Tre av medlemene i den noverande valprøvingsnemnda

representerer Socialdemokraterna, to frå Moderaterna og
ein medlem er partinøytral, men vart vald inn for Sverige-
demokraterna. Av varamedlemene kjem tre frå Socialde-
mokraterna, to frå Moderaterna og éin frå Centerpartiet.
Totalt er det åtte parti representerte i Riksdagen etter valet
i 2014.

42 Sjå Finlands vallag 2.10.1998/714 8 kap.
43 Kommunestyremedlemer ved klage i samband med kom-

muneval.
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ten,45 jordskifteretten,46 Utmarksdomstolen for
Finnmark47 og Riksretten.48 Valdomstolar kan
opprettast ad hoc for kvar klage som i Storbritan-
nia eller vere ein permanent domstol samansett av
dommarar frå andre domstolar på rotasjonsbasis.

Særskild valnemnd

Fordelen med ei særskild valnemnd er den som
for særskilde valdomstolar nemnd over. Skilnaden
mellom ei nemnd og ein domstol kan vere formell
dersom nemnda er samansett av personar som
oppfyller krava til dommar og dersom saksbe-
handlinga oppfyller rettstryggleiksgarantiane ved
domstolsbehandling. I norsk rett er det ikkje eit
skarpt funksjonelt skilje mellom judisiell og admi-
nistrativ behandling. Vi har i Noreg fleire nemn-
der som formelt er forvaltningsorgan, men som i
praksis fungerer som domstolar, til dømes Tryg-
deretten og Fylkesnemndene for barnevern og
sosiale saker. Føresetnaden for ei valnemnd må
vere at ho kan avgjere valtvistar upartisk etter
judisiell behandling som oppfyller krava i EMK. I
lys av EMDs praksis og Veneziakommisjonens
klåre tilråding om domstolskontroll, bør ei eventu-
ell norsk valklagenemnd ha sterkare dommarre-
presentasjon enn i Sverige (sjå 6.3). Dette vil gje
nemnda juridisk kompetanse tilsvarande ein dom-
stol og gjere ho objektivt upartisk. Til dømes kan
ei valklagenemnd ha sju medlemer, der fire er
juristar med dommarkompetanse og tre er lek-

folk. Medlemene i nemnda kan veljast av Stortin-
get med verknad for neste stortingsval. Sitjande
stortingsrepresentantar bør ikkje kunne veljast til
medlemer av nemnda. For å gjere nemnda meir
objektivt upartisk kan krinsen av personar som
ikkje kan veljast utvidast til å omfatte statsrådar,
statssekretærar, politiske rådgjevarar i departe-
menta og på Stortinget, og andre som kan tenkast
å ha særleg interesse i nemndas avgjerder. Av den
same grunnen må medlemer som blir oppført på
vallister fråtre nemnda. Difor bør det også veljast
varamedlemer til nemnda.

Vi kan òg tenkje oss ein blanda modell etter
kva steg i valprosessen klagen gjeld. Til dømes
kan røysterettstvistar før valet gå for ordinære
domstolar, medan klager på valgjennomføringa
elles og på valresultatet kan gå for ein særskild
valdomstol eller valnemnd.

Ein del spørsmål er felles for alle modellane.
Eit spørsmål er på kva nivå klageordninga skal
regulerast. Etter mitt syn bør reglane om klage-
rett og klageorganets samansetnad og kompe-
tanse går fram av Grunnlova. Andre reglar, som
fristreglar og saksbehandlingsreglar, kan går fram
av vallova. Eit anna spørsmål gjeld krav til sjølve
klagen og vilkår for å gjere om valresultatet.
Dagens regel om at feilen må ha påverka valresul-
tatet bør vidareførast. For å hindre misbruk av
klageordninga kan vallovutvalet også vurdere å
innføre eit minstekrav til støtte for klager på valre-
sultatet, til dømes i form av eit minste tal på signa-
turar.49 Andre spørsmål gjeld fristar og saksbe-
handlingsreglar. Desse må tilpassast modellen for
klageinstans og eg vil difor ikkje gå inn på dei her.

44 Sjå sist tilrådinga til Særdomstolutvalet i NOU 2017: 8 Sær-
domstoler på nye områder? – Vurdering av nye domstolsord-
ninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker.

45 Sjå arbeidstvistlova § 33.
46 Sjå domstollova § 2.
47 Sjå finnmarkslova § 36.
48 Sjå Grunnlova § 86.

49 Eit slikt krav finn vi i andre land, til dømes i Tyskland, og er
akseptert av EMD, sjå X.v. v. Germany, Decision 7 May
1979, Application no. 8227/1978.
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Vedlegg 2  

«... en naturlig inndeling med sterk forankring 
i livsforholdene i landet».1 Dei historiske føresetnader for 

valdistriktsinndelinga ved stortingsval2

av Yngve Flo3

Det norske demokratiets høgborg, stortingssalen
på Karl Johans gate 22, er utforma på ein måte
som skil seg frå dei fleste andre plenumssalar i
verdas nasjonalforsamlingar. Medan parlamentari-
karar i andre land som regel vert grupperte etter
kva parti dei høyrer til, er stortingsrepresentan-
tane plasserte ut frå heimfylke, altså kva geo-
grafisk område dei er valde frå. Representantane
for kvart einskild valdistrikt sit på ei samanhen-
gande rekkje i den hesteskoforma stortingssalen
– alle sju opplendingar på plass 83 til 89, som
samla utgjer opplandsbenken, for å ta eit døme.123

Dei mest grunnleggjande politiske skiljelinene
går i våre dagar unekteleg mellom parti og mel-
lom partikonstellasjonar. Vurdert i dette lyset,
kunne det vere nærliggjande å karakterisere plas-
seringa ut frå valdistrikt som ein reminisens frå ei
svunnen tid, frå tida før partivesenet vart etablert.
Men det er like fullt ikkje vanskeleg å finne vitnes-
byrd om at geografi framleis spelar ei vesentleg
rolle i det parlamentariske livet. Geografien gjev
seg til kjenne i typiske lokaliseringsstridar, i
spørsmål om kva område som skal prioriterast
ved fordeling av knappe ressursar, og i saker med
eit meir prinsipielt eller ideologisk tilsnitt, gjerne
knytt til den for norsk politikk så viktige sentrum–
periferi-dimensjonen. For dei einskilde parlamen-
tarikarane er plasseringa på ein fylkesbenk ei
påminning om at dei har eit oppdrag som ikkje
berre handlar om å vise truskap mot eit parti, men
òg om å vere ei rikspolitisk røyst for folket i deira
respektive heimdistrikt. Fylkesbenkane opptrer

stundom som ei samla gruppering, og kan gjere
felles sak.4 Kanskje bidreg denne fylkesfo-
rankringa, manifestert gjennom valordning og
fysisk samla fylkesbenkar, til å «slipe av kantane» i
det parlamentariske liv, og å skape samhald på
tvers av partigrenser? Det har frå statsvitskapleg
hald i alle høve vore hevda at fylkesorganiseringa
medverka til å utvikle den særprega konsensusen
i norsk politisk liv i tiåra etter den andre verds-
krigen.5

Fylka spelar ei nøkkelrolle i den norske
valordninga. Stortingsvala har, om vi i denne
omgang avgrensar oss til stortingsvalet i 2017 og
dei føregåande 11 vala,6 teke form av ein konkur-
ranse om eit variabelt tal representantplassar inn-
anfor rammene av 19 valdistrikt, inndelt på ein
måte som korresponderer med den norske fylkes-
strukturen – og dermed også med den norske fyl-
keskommunale strukturen og organisasjonsstruk-
turen til dei politiske partia.

Desse 19 valdistrikta utgjer definitivt ikkje
separate sfærar: Partimenyen er i hovudsak den
same på tvers av fylkesgrenser, og visse saker av
nasjonalt tilsnitt vert diskuterte med like brenn-
ande engasjement, frå landsende til landsende.
Etter at ordninga med utjamningsmandat vart inn-
ført i 1989, er utkåringa av representantar også
kopla meir direkte saman. Sidan 2005 inneber ord-

1 Representanten Trond Hegna (Ap) karakteriserer den fyl-
kesmessige inndelinga av representasjon til Stortinget for
bygdene, St. 1952, s. 2884.

2 Notatet er skrive på oppdrag frå Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet (KMD) ved sekretariatet for vallovut-
valet. Det dreg dessutan vekslar på eit følgjeforskingspro-
sjekt på kommune- og regionreforma, i regi av det KMD-
finansierte Demos-programmet (Noregs forskingsråd).

3 Forskar ved Uni Research Rokkansenteret

4 Det finst så vidt underteikna kjenner til ingen (jamførande)
studiar av korleis fylkesbenkane arbeider, men presseopp-
slag syner at dei parlamentariske fylkesgruppene mellom
anna tek imot delegasjonar frå heimfylka, reiser på samla
ekskursjonar til heimfylket eller deltek på konferansar med
representantar for kommunar, fylkeskommunar, næringsliv
o.a. frå heimfylket. Sjå til dømes oppslaget «Ny Østfold-
benk vil slåss for jobber og flyplass» på fredrikstad24.no,
13.9.2017.

5 Rommetvedt, Hilmar 1992: «The Norwegian Storting: The
Central Assembly of the Periphery» (s. 89). Scandinavian
Political Studies, Vol. 15 – No. 2, 1992. Wiley-Blackwell.

6 Ved stortingsvalet i 1969 var talet 20 fordi Bergen og Hor-
daland var skilde valdistrikt (sjå seinare omtale).
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ninga i praksis at veljarar frå heile landet er med
på å påverke kven som skal få tildelt «sistemanda-
tet» i kvart einskild av fylka. Samstundes er det
ingen tvil om at valet i stor grad tek farge av fyl-
keskonteksten; av fylkets eigne særtrekk og histo-
rie, av det politiske persongalleriet – og av kor
stor tyngde fylket har på den politiske kjøtvekta,
manifestert ved det variable talet av representan-
tar kvart fylke har høve til å velje inn. Dei politiske
preferansane kan vere svært ulik frå fylke til fylke.
Nokre fylke skil seg alltid ut som «raudare», «blå-
are» eller «grønare» enn landssnittet.

Fylket har vore ei viktig grunneining i det nor-
ske politiske systemet heilt sidan Stortinget vart
etablert i den atterfødde norske staten av 1814 –
og den gjeldande inndelinga i fylkesbenkar skriv
seg, med visse justeringar, heilt tilbake til 1952.
Men no kan det tenkjast at inndelinga i valdistrikt
står framfor den mest markante endringa på fleire
generasjonar. Regionreforma, som vart vedteken
av Stortinget i juni 2017, inneber at talet på fylkes-
kommunar vert redusert frå dagens 19 til 11, i dei
fleste tilfella med verknad frå nyttår 2020. Med
fire unntak7 inngår alle landets fylkeskommunar
(og om lag 70 prosent av landets innbyggjarar) i
vedtekne samanslåingar av to eller tre fylkeskom-
munar. Regionreforma handlar i utgangspunktet
om ei restrukturering av det regionale sjølvstyret,
men samstundes har det lege i korta at staten «føl-
gjer etter», i alle høve gjennom ei korrespon-
derande endring av fylket som territorium og geo-
grafisk-administrativ eining. Dette gjev seg mel-
lom anna som utslag at fylkesmannsembeta i
hovudsak8 vert omorganiserte i samsvar med dei
nye fylkesgrensene.

Så er spørsmålet: Bør også valdistrikta ved
stortingsval endrast, for å sikre samsvar med dei
nye fylkesgrensene? Formelt sett gjev ikkje svaret
seg sjølv utan vidare. Valordninga var ikkje ein
integrert del av regionreforma, og ein reduksjon i
talet på valdistrikt (og mandatfordeling valdis-
trikta imellom) stiller då òg krav til endringar i
Grunnlova. Samstundes høyrer vi uttrykt at det
reelt sett ikkje er nokon veg utanom. Somme
synest tenkje at realitetsavgjerda allereie er gjort
gjennom regionreforma, no er spørsmålet kor
raskt ein kan overvinne vrangvilje og unødig for-
malisme for å få gjennomført den grunnlov-
sendringa som «må» kome.

Denne haldninga vart mellom anna uttrykt i
ein leiarartikkel i Adresseavisa i februar 2018. Fyl-
keskommunane i Nord- og Sør-Trøndelag starta
fusjonssamtalar før regionreforma vart initiert på
nasjonalt plan, og den formelle samanslåinga vart
gjennomført allereie ved nyttår 2018, altså to år før
samanslåingane andre stader i landet. Avisa stilte
seg kritisk til at regjeringa ikkje ville gjere sitt for
å sikre at innbyggjarane i dei to tidlegare fylka
kunne røyste i eitt samla valdistrikt allereie ved
stortingsvalet i 2021, men måtte vente minst fire
nye år.

Vi kan ikke forstå at det skal være nødvendig å
ha to valgdistrikt i hele sju år etter at fylkene er
slått sammen. (...) Har man sagt ja til et samlet
Trøndelag, sier man samtidig ja til at Trønde-
lag må representeres på Stortinget som en
samlet region. Det gir liten mening at trøn-
derne ved neste stortingsvalg skal velges fra to
fylker som ikke lenger eksisterer. (...) At man
skal representer sine gamle fylker på Stortin-
get i neste periode, er med på å opprettholde en
fylkesgrense som ikke lenger finnes. (...) Har
man først sagt A, må man også si B.9

Dette notatet har til føremål å gje eit historiefagleg
inntak til den prinsipielle diskusjonen om distrikt-
sinndelinga ved stortingsval. Eit slikt arbeid ville
ha vore meiningslaust om ein aksepterte føreset-
naden om ein automatikk eller kausalitet mellom
endra fylkesinndeling (fylkeskommunal innde-
ling) og endra valdistrikt ved stortingsval. Prinsi-
pielt sett er dette ulike saker, og det ville også vere
problematisk om Stortinget ved å vedta ei politisk-
administrativ reform hadde plassert seg i ein
tvangssituasjon der det ikkje fanst noko reelt alter-
nativ til å endre Grunnlova. Sagt på ein annan
måte: Det at Stortinget svarar «A» på eitt spørsmål
gjennom lovgjevingsmynde og vanleg fleirtal, bør
ikkje i sin tur føre til at Stortinget i neste omgang
er tvungen til å svare «B» på eit heilt anna spørs-
mål, då som grunnlovsgjevande forsamling med
krav til kvalifisert fleirtal.

Denne tilnærminga inneber definitivt ikkje ei
avvising av at det det eksisterer gode saklege
grunnar til å sikre samsvar mellom dei geo-
grafiske rammene kring fylket/fylkeskommunen
og valdistrikta ved stortingsval (sjå slutten av
notatet). Men ein reduksjon av talet på distrikt frå
19 til 11 har implikasjonar. Om Stortinget vel å
halde fast ved dagens 19 valdistrikt eller om det7 Nordland, Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo (som er

kombinert kommune og fylkeskommune)
8 «Avviket» er at Oslo vil inngå i same fylkesmannsembete

som Østfold, Akershus og Buskerud, utan å vere del av
same fylke/fylkeskommune som dei tre andre.

9 Leiarartikkelen «Trøndelag må være ett fylke, også ved val-
get», Adresseavisa, 15.2.2018.
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reduserer talet til 11 (eventuelt om det vel ei eller
anna form for mellomløysing), vil dette uansett
vere eit viktig prinsipielt vegval, med konse-
kvensar for valordninga og det politiske systemet
som heilskap. Dette er eit vegval som ikkje må
gjerast på autopilot.

Og nettopp historia, kunnskap om korleis
denne delen av valsystemet er blitt forma, kan
vonleg styrkje evna til å gjere eit gjennomtenkt
val. Dette notatet gjev ei fortetta, i hovudsak kro-
nologisk framstilling av det som historisk sett har
manifestert seg som prinsipiell tenking knytt til
valdistriktsinndelinga, og spesielt knytt til saman-
fall/avvik frå den politisk-administrative struktu-
ren. Det byggjer på eit fåtal strategisk valde ned-
slag i samband med utgreiingar og reformer,
anten i valordninga eller i den politisk-administra-
tive organiseringa på mellomnivået i styringsver-
ket, og dei faktiske endringane i valordninga og
hovudlinene i prinsippdebatten kring valordninga
vert berre overflatisk omtala.10

Allereie her i innleiinga må det slåast fast at
denne forma for prinsippdebatt har vore relativt
lite til stades i det norske politiske ordskiftet. For-
klaringa er dels at «fylkesramma» har hatt ei så
sterk stilling i det felles medvitet at alternative inn-
delingsprinsipp – det vere seg for valdistrikt eller
for regionalt sjølvstyre – ofte har blitt oppfatta som
lite relevante. Og sjølv når alternativ til dei eta-
blerte fylka har vore diskuterte, har spørsmålet
knytt til kva som bør konstituere eit valdistrikt
(prinsipielt mellom anna knytt til storleik; praktisk
knytt til konkret grensesetjing) vore lite til stades
i diskusjonar kring valordninga. Den diskusjonen
har som regel slokna fort, oftast til fordel for den
politisk meir brennbare diskusjonen om mandat-
fordeling og dermed om geografisk og partipoli-
tisk representativitet. Prinsippa bak inndelinga i
valdistrikt og koplinga til organiseringa av regio-
nalt sjølvstyre synest òg å ha fått lite fagleg merk-
semd, sjølv om sambandet vert omtala m.a. i litte-
ratur som omhandlar ein mogleg felles valdag for
lokal- og stortingsval og studiar av partiorganisa-
sjonane.11

1 Fylket som valdistrikt, fylket som 
sjølvstyrenivå

Inndelinga i fylke er, sannsynlegvis i større grad
enn mange nordmenn reflekterer over, viktig for
korleis vi lever liva våre. Fylket er geografisk
basis for ei rekkje offentlege funksjonar og pro-
sessar, og fungerer også (sannsynlegvis for ein
stor del som ein konsekvens av kva fylket repre-
senterer i politisk og administrativ forstand)
strukturerande mellom anna for sivilsamfunn og
medieverksemder. Fylkesgrensa er ei ramme
kring opplevde fellesskap og basis for politisk
sjølvmedvit, om enn i høgst variabel grad. Det er
neppe nokon dristig påstand at fylkesidentitetane
er mindre rotfesta i sentrale og tettbygde enn i
perifere og rurale strok, og at andre former for
lokal eller regional stadstilknyting gjennomgå-
ande er sterkare utvikla enn tilknytinga til fylket.

Fylkesstrukturen har før dagens regionreform
vore prega av ein uvanleg høg grad av stabilitet og
kontinuitet. Inndelinga av rikets territorium i amt
(som var nemninga som vart nytta fram til
endringa av namn og nemningar i 1919) var eit
produkt av eineveldet, og skriv seg til året 1671 –
og amtsstrukturen «arva» i stor grad geografien
frå endå eldre prinsipp for territorial organisering
av statsmakta.12 Talet på amt var i opphavet 12, og
fleire nye einingar kom seinare til gjennom deling.
Dagens fylkesstruktur er til forveksling lik amts-
strukturen i 1814. Dei viktigaste endringane som
har skjedd sidan den gong, var oppsplittinga av
landets nordlegaste amt til det vi i dag kjenner
som høvesvis Troms og Finnmark (1865), og
samanslåinga av «byfylket» Bergen med omkring-
liggjande Hordaland (1972).13

Amtet var altså ei basal eining i eineveldets
Noreg, og då som ramme kring det nye, sentral-
styrte forvaltningsapparatet der amtmennene
lojalt skulle representere og forsvare kongemakta
i rikets ulike distrikt.14 Då den nye statsmakta
vart utforma på Eidsvoll i 1814, vart etablerte

10 For eit kortfatta oversyn over dei faktiske endringar i
valordninga, sjå m.a. NOU 2001: 3 Velgere, valordning,
valgte, s. 28–32, og dei respektive banda av firebandsverket
Det norske Storting gjennom 150 år (gjeve ut i samband
med grunnlovsjubileet i 1964, sjå seinare ref. til einskild-
band). I motsvarande verk som vart gjeve ut i samband
med 200-årsjubileet i 2014, skriv Bernt Aardal oversiktleg
om endringane dei siste 50 åra, og identifiserer her dei vik-
tigaste prinsipielle stridstema. Aardal, Bernt: «Valgordnin-
gen – proporsjonalitet og distriktsrepresentasjon», i Narud,
Hanne Marthe, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.): Stor-
tingets historie 1964–2014. Fagbokforlaget. 

11 For sistnemnte tema, sjå m.a. Saglie, Jo og Erik Aarebrot
2012: «Knutepunktet i partiene: fylkespartienes rolle(r)», i
Reitan, Marit, Jo Saglie og Eivnd Smith (red.): Det norske
flernivådemokratiet. Abstrakt forlag.

12 Sjå m.a. oppslagsorda «amt» og «len» i Fladby, Rolf, Steinar
Imsen og Harald Winge 1995 (1974): Norsk historisk leksi-
kon. Cappelen.

13 I tillegg har det skjedd ei rekkje endringar i fylkesgrensene
i samband med kommunesamanslåingar og kommunal
grensejustering; den mest omfattande av desse då Aker
vart slått saman med Oslo i 1948.

14 Avsnittet byggjer på kap. 2 i Flo, Yngve 2014: Statens mann,
fylkets mann. Norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie
1814–2014. Fagbokforlaget. 
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offentlege strukturar i all hovudsak vidareførte på
det lokale og det regionale nivået. Amtet heldt
fram som territorial grunneining, og amtmennene
som viktigaste instans i «distriktsembetsverket» –
alternative løysingar ser ikkje ut til å ha vore dis-
kutert i det heile. Den verkeleg revolusjonerande
institusjonelle nyvinninga gjekk føre seg på sen-
tralt hald, gjennom etableringa av Stortinget som
lovgjevande og løyvande makt, og som uttrykk for
folkesuverenitetsprinsippet. Men også denne
institusjonen vart utforma på ein måte som var
farga av gamle strukturar, ved at amtet vart valt
som geografisk grunneining i representasjonsord-
ninga for bygdene.

I framstillinga av korleis det norske stortinget
vart til, poengterer Sverre Steen at den grunnlov-
festa valordninga i prinsippet vart den same som
ved valet til Riksforsamlinga, og at ordninga «over-
hodet ikke ble debattert». Det kan synest som om
Steen legg til grunn at amtet var sjølvsagt som val-
distrikt, og at valet av ei såpass stor geografisk
eining – som innebar at kvar einskild veljar ikkje
kunne ha føresetnader for personleg kjennskap til
eller kunnskap om dei aktuelle stortingskandida-
tane – i sin tur medverka til at ordninga vart
basert på indirekte val (i fleirmannskrinsar), ikkje
direkte representasjon. «Når et helt amt skulle
utgjøre én valgkrets, hvem skulle velgerne da ha
stemt på ved et direkte valg?», spør Steen reto-
risk.15

Eit viktig trekk ved den norske valordninga frå
1814 og heilt fram til byrjinga av 1950-åra, var at
veljarane på bygdene og veljarane i byane (kjøp-
stadene) røysta kvar for seg, og at sjølve styrkefor-
holdet mellom dei to veljarbasane vart skissert:
To tredelar av det totale talet på representantar
(som frå starten av var variabelt, basert på talet på
røysteføre) skulle kome frå bygdene og ein tredel
frå byane. Dette var ei ordning som medvite var
meint å gje byane langt sterkare representasjon
enn folketalet skulle tilseie, men folketalsauken i
byane førte til at dei vart endå meir overrepresen-
terte enn føresetnaden var – noko som i 1859 førte
til vedtak av den såkalla «bondeparagrafen» (gjen-
nom endring av Grl. § 57), som sikra bygdene dei
føresette 2/3 av representanttalet – og for fyrste
gong definerte kor mange representantar som
skulle veljast frå kvart distrikt. Bygdene var like-
vel underrepresenterte så seint som ved det siste
stortingsvalet der ein differensierte mellom by- og

landdistrikt, i 1949, om enn den demografiske
utviklinga hadde bidrege til nesten å utjamne mis-
forholdet.16

Skiljet mellom by og land og overrepresenta-
sjonen for kjøpstadene botna for ein stor del i at
embetsmennene sjølve var viktige premissleve-
randørar for valordninga, som dei var det i grunn-
lovsarbeidet reint ålment. Ordninga auka i deira
auge sjansen for at kompetente menneske – slike
som dei sjølve! – kunne gjere seg gjeldande i det
rikspolitiske livet. I vår samanheng er det vikti-
gare å framheve at valordninga også speglar ei
førestelling om grunnleggjande interessemotset-
nader mellom by og land og eit ålment behov for å
verne dei to mot kvarandre (tanken om å verne
byen mot bygda var sterkast frå starten). Byane
representerte juridisk, sosialt, økonomisk og kul-
turelt noko anna enn bygdene gjorde, og hadde
følgjeleg andre behov og interesser å ivareta, også
i politisk forstand. Ut frå denne logikken vart det
oppfatta som meir føremålstenleg å kople saman
byar som kvar for seg ikkje var store nok til å velje
eigen stortingsrepresentant i eitt samla rikspoli-
tisk valdistrikt, enn å late byen velje saman med
folket på bygdene: 6 av 10 byvaldistrikt i 1815 og
10 av 26 byvaldistrikt i 1900 var slike saman- eller
seriekopla distrikt.

Førestellinga om det fundamentale skiljet mel-
lom by og land gav seg òg tydeleg til syne då kom-
munalforfatninga vart vedteken i 1837, og folkesu-
verenitetsprinsippet vart gjort gjeldande også i
det lokale styringsverket. Kommunalforfatninga
manifesterte seg i form av to formannskapslover;
éi for by- og éi for bygdekommunane. Særmerkt
for bygdene var at dei vart kopla saman under ei
felles overbygning: amtskommunen, forløparen for
dagens fylkeskommune. Dette vart eit organ der
bygdekommunane kunne handtere fellesoppgå-
ver. Frå starten av handla det amtskommunale
livet mest av alt om å kontrollere og å sanksjonere
avgjerder gjort av embetsverket, men etter som
tiåra gjekk, vart det større rom for initiativ og
samfunnsentreprenørskap.17

Ein kunne ha tenkt seg at etableringa av amts-
kommunar sprang ut frå på ei medviten førestel-

15 Steen, Sverre 1964: «Hvordan Norges Storting ble til», inn-
leiing til Kaartvedt, Alf: Det Norske Storting gjennom 150 år.
Fra Riksforsamlingen til 1869 (band 1). Gyldendal. Sitert
etter s. 16 og 17.

16 Ved valet i 1949 hadde landdistrikta 67,0 % og bydistrikta
33,0 % av dei røysteføre (mot høvesvis 66,6 % og 33,3 % av
representantane), jf. tabell 304 i Statistisk årbok for Norge
1950 (SSB). Ved valet i 1945 hadde skeivskapen vore mona-
leg større; då hadde landdistrikta 71,1% og bydistrikta
28,9 % av dei røysteføre, jf. tab. 3 og 4 i Stortingsvalet 1945,
NOS X.132, 1947 (Stortingets kontor). I mellomtida hadde
bykommunen Aker blitt innlemma i Oslo (med verknad frå
1.1.1948). 

17 Om amtskommunen i den eldste perioden, sjå Steen,
Sverre 1973: Amt og stat 1837–1860. Cappelen.
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ling om at amtet skulle styrkast som ei politisk
kraft, og at samanfallet med amtet som rikspoli-
tisk valdistrikt var viktig i så måte. Men kjeldene
gjev ingen haldepunkt eit slikt syn, og dei relativt
smålåtne ambisjonane på amtskommunens veg-
ner frå starten av gjer eit slikt samband lite sann-
synleg. Det er rimeleg å hevde at samanfallet av
amtet som ramme kring både det rikspolitiske og
interkommunale virket til innbyggjarar på byg-
dene botna i at amtet allereie var ei etablert og
«naturleg» territorial eining. Det avgjerande for at
amtet vart valt som fast ramme kring organisert
kommunalt samarbeid, var at det allereie før 1837
var ei geografisk grunneining for utlikning av
skattar, og den nye kommunalforfatninga la til
grunn at amtmennene skulle ha den administra-
tive leiarskapen – noko som naturlegvis òg gjorde
amtet til eit opplagt val.

Gjennom meir enn hundre år, til langt inn i
etterkrigstida, eksisterte det ei rotfesta førestel-
ling om at overleggingar og avgjerder som vart
gjort innan amts- eller fylkeskommunale rammer
var av upolitisk karakter.18 Amtskommunen var
rett nok eit økonomisk fellesskap, eit felles hus-
hald for bygdekommunane, men det var enno fra-
mandarta å tenkje på denne institusjonen som
«politisk». Typisk nok var partipolitikken ei kraft
som fyrst for alvor gjorde seg gjeldande i det fyl-
keskommunale livet i 1960-åra (sjå seinare
omtale). Det sytte mellom anna representasjons-
ordninga for: Som samarbeidsorgan mellom byg-
dekommunane var fylkestinget lenge i praksis eit
ordførarkollegium, og det møttest normalt berre
til tingsete éin gong årleg. Som veljarar hadde inn-
byggjarane eit distansert forhold til det fylkes-
kommunale livet. Ordninga med indirekte repre-
sentasjon til fylkestinget, via kommunane, var gjel-
dande heilt fram til 1975.

Når dette er sagt, er det likevel all grunn til å
tru at samsvaret mellom fylket som ramme kring
det kommunale livet og som byggjestein i det par-
lamentariske livet innebar at det det utvikla seg
praksisar for tverrgåande sambandsliner. Det
amts- og fylkeskommunale livet handla i aukande
grad om å samle seg om tiltak – i fyrste rekkje
knytt til samferdsle, helsestell og skulestell – der
statleg finansiell medverknad var ein naudsynt
føresetnad for å sikre realisering. Det finst diverre
ikkje systematisk historisk forsking på desse sam-
bandslinene, men det er høgst sannsynleg at

representantane på Stortingets fylkesbenkar gjen-
nomgåande har vore godt informert om og invol-
vert i politikkutforminga på heimebane, og har
sett det som si oppgåve å lyfte fram «fylkets vilje»
på Løvebakken. Dette handlar ikkje berre om kva
som fanst av kontaktnett, men at fylkets rikspoliti-
karar sjølve i stor grad var rekrutterte frå ein
lokalpolitisk elite. I Noreg har lokalpolitikken i
stor grad fungert som ein inngangsportal til riks-
politikken. Som ein liten illustrasjon, kan det nem-
nast at 11 av 13 faste representantar frå dei to trøn-
delagsamta og Nordland i perioden 1900–03
hadde bakgrunn som ordførarar, og dermed også
som amtstingsrepresentantar.19 Heilt fram til
etterkrigstida skjedde det dessutan relativt ofte at
amt- og fylkesmenn sat på Stortinget parallelt med
embetsvirket (som altså inkluderte rolla som
administrativ leiar i amts- og fylkeskommunen).
Ja, til ein viss grad følgde stortingsplassen «med
på kjøpet» for ferske amtmenn, truleg ut frå ei
førestelling om at det var viktig for veljarane nett-
opp å ha amtmannen som talsmann og «ambassa-
dør» i landets gjævaste folkevalde forsamling.20

2 Einmannskrinsane: eit kortvarig 
farvel til fylket

Gjennom det norske valsystemets meir enn 200 år
lange historie, utgjer dei 15 åra og fem valperio-
dane frå 1906 til 1921 noko heilt særmerkt: Stor-
tinget vart då valt gjennom fleirtalsval i einmann-
skrinsar. Dei ulike motiva bak endringa i valskip-
naden fyrst i 1905, og deretter i 1919 – då ei ord-
ning med høvetalsval vart innført att – er fram-
stilte i full breidde av Rolf Danielsen og Tim Greve
i Stortingets historie.21 Partipolitikkens inntog og
den markante utvidinga av røysteretten (som
gjorde ordninga med indirekte representasjon lite
funksjonell) hadde vore med på å auke reformbe-
hovet. Det vesentlege i vår samanheng, er at
desse 15 åra representerer eit mellombels brot
med «fylkeslina» i det norske valsystemets histo-
rie. Brotet var ikkje fullstendig; dei einskilde par-
lamentarikarane frå bygdene representerte fram-

18 Dei ålmenne karakteristikkane av den politiske kulturen i
amts- og fylkeskommunen byggjer på Flo, Yngve 2015: For
byfolk og bønder 1940–2015. Rogaland fylkeskommunes his-
torie, band II. Fagbokforlaget.

19 Politikararkivet ved Norsk Samfunnsvitskapleg Datate-
neste, supplert med opplysningar frå lokalhistoirewiki.no
og andre lokalhistoriske kjelder.

20 Flo, Yngve 2014: Statens mann, fylkets mann. Norsk amt-
manns- og fylkesmannshistorie 1814–2014. Fagbokforlaget,
s. 186, 271 og 291–293, 263ff.

21 Danielsen, Rolf 1964: Det Norske Storting gjennom 150 år.
Tidsrommet 1870–1908 (band 2). Gyldendal, s. 1–26;
Greve, Tim 1964: Det Norske Storting gjennom 150 år. Tids-
rommet 1908–1964 (band 3). Gyldendal, s. 1–30. 
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leis amtet, og mandatfordelinga amta imellom var
framleis regulert. Men kvart einskild amt vart delt
i like mange separate valdistrikt som amtet hadde
representantar: For å ta eit døme; dei seks repre-
sentantane for Nordland ved valet i 1906 vart valt
høvesvis for Vesteraalen, Lofoten, Nordre Salten,
Søndre Salten, Nordre Helgeland og Søndre Hel-
geland. Totalt valde bygdefolk 82 representantar
ved dette valet, og det gjorde dei følgjeleg fordelt
på 82 ulike valdistrikt.

Denne oppsplittinga i valdistrikt var ikkje eit
mål i seg sjølv. Frå fleire hald vart det tvert imot
understreka at brotet med amtet som valdistrikt
var ein uheldig effekt ved den valordninga som no
vart sett i verk: Den nye valordninga kunne føre til
mindre samarbeid og større grad av konkurranse
mellom ulike geografiske område, noko som
undergrov det indre samhaldet i amta, og dermed
også funksjonaliteten til amtet som kommunalt
fellesskap. Denne veikskapen vart også vedgått av
valgkredskommissionen, som førebudde
endringa i valordninga: Lokalinteressene ville tru-
leg få ein meir framskoten plass under ei ordning
med einmannskrinsar enn ynskeleg var. «De smaa
valgkredses lokal- og særinteresser, der muligens
staar i strid med hverandre, kan let komme til at
blive en svækkelse af det større distrikts, amtets,
interesser, hvad man ikke kan se bort fra, naar hen-
syn tages til, at et amt danner en økonomisk
enhed.»22 Motførestellingane vart også lufta i stor-
tingssalen då valreforma vart diskutert og vedte-
ken i mai 1905.23

Prosessen kring valordninga av 1905 gjev oss
– ironisk nok, sidan ordninga ved dette vegskiljet
vart skrota – haldepunkt for å identifisere kvalite-
tar som hadde vore verdsette ved amtet som
samla valdistrikt: Amta var store nok til at dei inn-
byrdes motsetnadene balanserte kvarandre, noko
som fremja samarbeid og moderasjon framfor rå
«maktpolitikk». Dette gjaldt i det amtskommunale
livet, og det gjaldt amtsbenkane på Stortinget. Dei
som tok mål av seg å representere heile amtet,
måtte òg appellere til heile amtet. Denne mekanis-
men forsvann no, og nettopp fordi dei nye dis-
trikta var så mykje mindre, og fordi lokalinteres-
sene ville gjere seg endå sterkare gjeldande, vart
det gjennomgåande lagt vekt på at dei skulle vere
så homogene som råd – for at ikkje einmann-
skrinsane skulle herjast av indre strid: I framleg-

get hadde valgkredskommissionen prøvd å orga-
nisere valdistrikta med det for auge, at bygder
vart grupperte saman når «økonomiske og andre
interesser maa antages at være i det væsentlige de
samme» – noko som ikkje hadde lukkast fullt ut,
sidan det i praksis ikkje var til å unngå at ein måtte
slå saman bygder «hvis interesser er forskjelligar-
tede og i enkelte tilfælde endog helt modstridende».24

Framlegget om inndeling av einmannskrinsane
var ute på høyring, og høyringsinnspela spegla for
ein stor del òg førestellinga om at distrikta måtte
vere så homogene som råd, i næringsvegar, i kul-
tur og på andre måtar.25

Tida med fleirtalsval i einmannskrinsar vart
altså relativt kortvarig. Det er uvisst om og i kva
grad valdistriktsinndelinga i seg sjølv – og den
lokalismen den måtte ha fremja – bidrog til at
systemet vart forkasta etter såpass kort tid. I alle
høve var dette ikkje avgjerande; den svært skeive
partipolitiske representasjonen valordninga
skapte, og den påfølgjande svekka legitimiteten,
var i alle høve eit langt viktigare ankepunkt. Det
nye systemet måtte sikre betre proporsjonalitet.
Den nye valordninga med verknad frå og med
stortingvalet i 1921 var ikkje ein retur til den
gamle før 1905. Mellom anna vart ordninga med
indirekte val ikkje innført på ny, og talet på stor-
tingsrepresentantar vart markant auka, frå 126 i
1918 til 150 i 1921. Men valskipnaden vart igjen
basert på høvetalsval, og igjen med fylket som val-
distrikt for veljarar på bygdene, med eit tal på
representantar som varierte frå 3 til 8. Byane vart
fordelte på færre valdistrikt enn dei hadde vore
tidlegare, totalt 11, alle med ein stad mellom 3 og
7 representantar.

Det kan igjen synest som om fylket var «sjølv-
sagt» som geografisk ramme kring valdistrikta på
bygdene når ein no ved inngangen til 1920-åra for-
lét ordninga med einmannskrinsar. Fleirtalet i
valgkredskommisionen framheva kontinuiteten
og den institusjonelle ramma amtskommunen
representerte for bygdene, som ein ressurs. Den
føreslåtte inndelinga bygd på amta «slutter sig til
gamle kjendte administrative inddelinger av landet,
inddelinger hvis befolkning har institutioner og
interesser fælles».26 Langt frå like sjølvsagt var inn-
delinga i byvaldistrikt. Ordninga med «serieko-
pling» av byar (dvs. kjøpstader) i felles valdistrikt
– som var naudsynt, så lenge det ikkje fanst
mange nok stortingsmandat til at kvar by kunne få
minst eitt – hadde også tidlegare skapt sterk mis-
nøye, fyrst og fremst fordi juniorpartnar i denne

22 Indstilling angaaende rigets inddeling i enmandsvalg-
kredse udarbeidet af den i 1900 nedsatte parlamentariske
valgkredskommission, s. 15. (august 1903, vedlegg til
St.prp. nr. 76 (1903–04).

23 Sjå utsegner til Gunnar Rystad (H), St. 1904–05, s. 2415 og
Thore Olsen Wølstad (MV), St. 1904–05, s. 2425.

24 Innstillinga frå valgkredskommissionen, s. 15.
25 Dok. nr. 14, 1905–06.
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kompaniskapen kunne risikere å vere «evig»
avskoren frå representasjon. Haugesund, som var
ny kjøpstad frå 1866, måtte velje valmenn saman
med Stavanger, og haugesundarane måtte igjen
og igjen konstatere at makta rådde: Stavanger tok
stortingsrepresentantane.27 At talet på byvaldis-
trikt frå 1921 vart markant redusert, innebar at
systemet med «seriekopling» måtte utvidast. Til
dømes skulle dei seks byane Bodø, Narvik,
Tromsø, Hammerfest, Vardø og Vadsø velje fire
representantar i fellesskap, medan dei åtte byane
Notodden, Skien, Porsgrunn, Brevik, Kragerø,
Risør, Arendal og Grimstad skulle sende fem
representantar til Løvebakken. Mange var kritiske
til måten byvaldistrikta vart utforma på. Utgjorde
desse konstellasjonane fornuftige fellesskap? Var
skiljet mellom by og land framleis så grunnleg-
gjande at det var meir naturleg til dømes for bodø-
og vardøværingar (med 75 mil i luftlinje og fleire
dagsreiser imellom seg) å røyste saman, enn at
byborgarane skulle røyste saman med innbyggja-
rane straks utanfor sine respektive bygrenser? Var
det i det heile mogleg som folkevalt å represen-
tere og ivareta interessene til slike einingar? Hed-
marksrepresentanten Wollert Konow (Bp) sukka
over at byane kopla saman i same valdistrikt ikkje
hadde dette indre sambandet og møtepunktet
som bygdene hadde gjennom amtstinget, og at
veljarar og representantar difor vart framande for
kvarandre: «(...) i byerne hvor man aldrig har hat
nogen forbindelse, der skal man slaaes sammen til
en enhet, hvor maaske den mand som vælges til
repræsentant, aldrig faar mere at gjøre med de
andre byer end det at han reiser rundt og holder et
foredrag (...).»28

Problemets kjerne var altså den rotfeste føres-
tellinga om at by og land var to ulike interesse-
sfærar med krav på eit visst vern imot kvarandre.
Tanken om å byggje ned dei juridiske skilja mel-
lom by og land hadde på dette tidspunktet gjort
seg gjeldande på fleire frontar. I år 1900 hadde ein
komité som tok sikte på å få til den fyrste gjen-
nomgåande revisjonen av formannskapslovene,

teke til orde for å erstatte dei to lovene i éi samla
lov, og elles sanere i det som fanst av statlege sær-
lover. Lover som regulerte skular fattigvesen og
skattevesen fanst i éin by- og éin bygdeversjon.
Komiteen meinte at særlovgjevinga for by og land
hadde medverka til å skape kunstige motsetnads-
forhold, «til Svækkelse af Interessen for det fælles
Samfundsarbeide og til Splittelse af Kræfterne for
dettes Fremme». Lovframlegget innebar også at
byane, i alle høve delvis, skulle inngå i amtskom-
munen. Men arbeidet rann ut i sanden, og den
juridiske muren mellom by- og landkommunar
vart ståande i over eit halvt hundreår til.29

No i tida kring den fyrste verdskrigen vart det
òg for fyrste gong teke kraftfulle initiativ for å
fjerne skilje mellom by og land ved representasjon
til Stortinget. I innstillinga frå den forsterka kon-
stitusjonskomiteen i førekant av den nye valord-
ninga av 1921, hadde fleirtalet innstilt på 22 valdis-
trikt; ei ordning som innebar at berre Kristiania,
Bergen, Trondhjem og Stavanger vart skilde ut
som eine byvaldistrikt (dei to fyrstnemnte
utgjorde også eigne amt), medan dei andre byane
skulle røyste saman med landdistrikta innanfor
eigne amt. Og hovudargumentet var nettopp at ei
slik ordning hadde store fordelar framfor å kople
saman ulike byar frå ulike amt.30 Kva er naturle-
gare, polemiserte saksordførar Christian Fredrik
Michelet (H) i Stortinget, «end at disse byer stem-
mer sammen med det opland, hvorfra de er utgaat,
og som de er saa inderlig avhængige af?» Byane
hadde alle interessene sine felles med omlandet,
«gaar oplandet tilbake, gaar byen tilbake, og hele
det aandelige liv bærer samme præg».31

I 1921 var det likevel ikkje råd å mobilisere
stortingsfleirtal for ei slik ordning, mellom anna
fordi dette vanskeleg kunne la seg gjere utan at
ein samstundes forkasta bondeparagrafen, som
mange, av ulike grunnar, meinte framleis hadde
sin misjon. Dessutan delte ikkje alle førestellinga
om eit grunnleggjande interessefellesskap mel-
lom by og land. Carl Joachim Hambro (H) ville
eigentleg ha halde fast ved ordninga med ein-
mannskrinsar, og framstilte amtsdistrikta – i alle
høve om dei også femna om byane – som unatur-
lege, og dermed ei kjelde til konflikt. Her vart det
så mange motsetnader at distriktsinteressene og
byinteressene ville kome i forgrunnen. «De vil

26 Indst. S. XXXVIII, 1919, s. 22. At det nettopp var amtskom-
munen som vart sikta til, vart spesifisert i ein særmerknad
frå kommisjonsmedlem Karl Sanne: Amtet var ei så gamal
og vel innarbeidd eining i det folkelege medvitet, at det
ikkje var unaturleg å gå tilbake til den opphavlege distrikt-
sinndelinga i Grunnlova, som gjaldt frå 1814 til 1906.
«Amterne er fremdeles i mange henseender en samlende
enhet, de forskjellige bygder møtes paa amtstingene, en række
fællesinstitutioner og fællesinteresser knytter dem sammen
inden amtet», poengterte Sanne. Innstillinga, s. 25. 

27 Danielsen, Rolf 1964: Det Norske Storting gjennom 150 år.
Tidsrommet 1870–1908 (band 2). Gyldendal, s. 2–3.

28 St. 1919, s. 2951.

29 Sitat er henta frå Indstilling til Lov om det kommunale Selv-
styre, s. 11 (vedlegg til Ot.prp. nr. 16 (1909)), sjå elles
omtale i Flo, Yngve 2014: Statens mann, fylkets mann. Norsk
amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814–2014. Fagbokforla-
get, s. 54 ff. og 186 ff.

30 Indst S. XXXVIII, 1919, sitert etter s. 23. 
31 St. 1919, s. 2652.
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presse dem frem paa overflaten, der hvor man med
en naturlig kredsinddeling ikke vilde merke noget til
dem.»32

3 Etterkrigstida: By og land – hand 
i hand

Frå utgangen av 1940-åra og fram mot midten av
1960-åra skjedde det ei rekkje reformer i det poli-
tiske og administrative livet som bidrog til å rive
ned dei formelle skilja mellom by og land. Den
markante endringa i stortingsvalordninga i 1952 –
som altså gav oss den distriktsinndelinga vi med
små justeringar lever med den dag i dag – kan
såleis lesast inn i ein større reformkontekst, der
dei mest gjennomgripande endringane handla om
korleis det politisk-administrative apparatet lokalt
og regionalt skulle sjå ut.

Reformene i den lokale og regionale delen av
styringsverket tok sikte på å byggje eit kommu-
nalapparat som kunne fungere som ein berebjelke
for velferdsstaten.33 Kommunar og fylkeskommu-
nar var tiltenkt eit vesentleg ansvar for å realisere
nasjonale målsetjingar. For at kommunalvesenet
skulle meistre denne oppgåva, måtte det gjennom
ein heil serie av reformer, der den nye kommune-
inndelinga (planlagt frå 1946, i hovudsak realisert
i fyrste halvdel av 1960-åra) for ettertida er den
mest kjende. For at systemet skulle vere slagkraf-
tig og for at ein skulle kunne realisere det som sei-
nare er vorte omtala som generalistkommune-
prinsippet – som inneber eit grunnleggjande like-
verd mellom kommunar; ein føresetnad for ein
universell velferdsstat bygd på kommunen – var
det ikkje mogleg å vidareføre det tradisjonelle
skiljet mellom by og land. Ei nedbygging av desse
skilja viste seg dessutan å vere ein naudsynt føre-
setnad for å kunne få til ei rasjonell kommunal inn-
deling. Ei ny, felles kommunelov for by og land
vart vedteken i 1954, og også innan ulike former
for særlovgjeving vart krava til by- og bygdekom-
munar utjamna eller fjerna.

I vår samanheng er dei institusjonell
endringane i fylkeskommunen dei aller viktigaste.
Fylkeskommunen vart med verknad frå nyttår
1964 (gjennom Lov om fylkeskommunar)
omforma frå eit bygdefellesskap til eit fellesorgan
for alle kommunar i fylket, også byane. Kor dra-

matisk denne endringa var, varierte naturleg nok
ut frå kor mange og store byar dei einskilde fylka
hadde innan grensene sine. Men det fylkeskom-
munale livet vart aldri «seg sjølv likt» nokon stad.
Fylkeskommunen tok fatt på store oppgåver, ikkje
minst gjennom det ansvaret han fekk (og for ein
stor del allereie hadde teke) innan helsestell/sju-
kehusvesen, innan vidaregåande utdanning og
innan samferdsle. Medan overleggingane på fyl-
kestinget tidlegare hadde vore rutineprega og tok
form av hestehandel bygder imellom, vart det no
ein arena for politisk diskusjon, endåtil med rom
for å tenkje visjonært på vegner av heile fylket.
Representantane på fylkestinget var der framleis
(fram til 1975) som utsendingar for heimkommu-
nane sine, men dei grupperte seg i parti, noko
som også bidrog til å byggje bruer på tvers av skil-
jet mellom by og land. Fylkeskommunen vart i
løpet av 1960-åra på ein heilt annan måte enn tidle-
gare ei politisk kraft.

Når det gjaldt valordninga til Stortinget, hadde
ein i etterkrigstida lenge levd med eit system som
«alle» ynskte å endre. Tim Greve skriv at ingen
var særleg nøgde med valdistriktsinndelinga av
1919, med samankoplinga av kjøpstader i same
distrikt. Det var ein føresetnad at det raskt skulle
kome nye og meir føremålstenlege løysingar, men
denne føresetnaden vart ikkje innfridd. Utover i
mellomkrigstida var det flusst med framlegg til
endringar som alle mislukkast i å mobilisere
grunnlovsfleirtal. Etter krigen, i 1948, vart ein ny
valordningskommisjon sett ned. Det viktigaste
føremålet var i og for seg ikkje å endre valdis-
trikta, men å få til ei valordning som sikra større
samsvar mellom røystestyrken og representasjo-
nen til dei politiske partia. Kommisjonen gjekk inn
for ei ordning med utjamningsmandat, men regje-
ringspartiet Arbeidarpartiet gjekk i staden inn for
ei sanering i talet på distrikt – og då ved at veljarar
i byane skulle inngå i samla fylkesvaldistriktet,
saman med veljarar på bygdene – noko som òg
ville ha ein slik utjamnande effekt. Arbeidarpartiet
fekk til slutt tilstrekkeleg støtte, det nye framleg-
get til valdistriktsinndeling vart vedteke, og då
som del av ei «pakkeløysing» der også bondepara-
grafen vart avskaffa.34

Det politiske ordskiftet i samband med at
valordninga vart revidert vitna igjen om at arron-
deringa i seg sjølv var av underordna verdi,
samanlikna med målsetjingar knytt til partipolitisk
og geografisk representativitet. Matematisk rett-

32 St. 1919, s. 2944
33 Framstillinga av hovudlinene i den kommunalpolitiske

utviklinga byggjer særleg på Flo, Yngve 2004: Staten og
sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regi-
onale styringsverket etter 1900. Universitetet i Bergen.

34 Avsnittet byggjer på Greve, Tim 1964: Det Norske Storting
gjennom 150 år. Tidsrommet 1908–1964 (band 3). Gylden-
dal, s. 7–16.
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ferd var ikkje mogleg å oppnå – og kanskje ikkje
heller ynskeleg – men ei inndeling i tjue valdi-
strikt motsvarande heile fylka representerte tyde-
legvis ei løysing som sikra akseptabel storleik og
gav vilkår for ei ordning med akseptabel partipoli-
tisk og geografisk representativitet. I stortingsde-
batten festa nokre talarar seg ved føremonane ved
å samle by og land i ei felles ramme, og at nettopp
fylket utgjorde denne ramma. Johan Wiik (Ap)
understreka det nære sambandet mellom by og
land. For Levanger, som han trekte fram som
døme, var det langt mindre naturleg å utgjere val-
distrikt saman med storbyen Trondheim i granne-
fylket i sør, slik ordninga hadde vore til då, enn å
røyste saman med bygdene i Nord-Trøndelag.
«Der ligger fellesskapet. Bygdene og småbyene i fyl-
kene går sammen om så mange tiltak, økonomiske
og kulturelle. Kun på den ene veien skal de skilles:
når fylket skal velge sine representanter til Norges
storting.»35 Partifellen Trond Hegna var den som
mest eksplisitt understreka verdien av å byggje
vidare på og å styrkje fylket som ramme kring val-
distrikt:

Vår nåværende valgordning har mange gode
sider. Dens oppbygging på grunnlag av valgdi-
strikter sikrer de enkelte deler av landet en fast
representasjon. Den fylkesmessige inndeling
av representasjon for landdistriktenes vedkom-
mende er en naturlig inndeling med sterk for-
ankring i livsforholdene i landet, og bygger
også naturlig på den ordning som er innført
helt fra vår forfatnings begynnelse.36

Fylket representerte ein historisk kontinuitet,
men vart i løpet av dei fyrste par tiåra av etter-
krigstida tilført noko nytt, ved at det frå no av
skulle fungerte som ramme kring eit reelt interes-
sefellesskap på tvers av gamle skilje mellom by og
land. Dei institusjonelle føresetnadene for å
utvikle dette fellesskapet vart styrkt frå to kantar;
ved at innbyggjarane vart ført saman i rikspolitisk
forstand gjennom endra valdistrikt, og ved at dei
vart ført saman i fylkespolitisk samanheng. Mykje
tyder på at fylkesnivået nettopp i denne tida utvi-
kla seg til eit endå viktigare bindeledd på tvers i
det politiske systemet. Framveksten av ein fylkes-
politikk og styrkinga av fylket som byggjestein i
det rikspolitiske valsystemet medverka til at også
fylkesleddet i partiorganisasjonane vart viktigare,
som ein fellesnemnar for partiets engasjement
utover mot kommunane, på fylkesnivå og på veg-

ner av fylket innan rammene av eit større, nasjo-
nalt styringssystem.

4 1970-åra: Nei større fylke, og nei til 
større valdistrikt

I rekkja av komitear og kommisjonar som opp
gjennom historia har arbeidd med å utarbeide
framlegg til endringar i valordninga, finn vi
Valordningskommisjonen av 1968, under leiing av
Svenn Stray (H). Denne komiteen utmerkjer seg
ved at den eksplisitt lanserte færre og større val-
distrikt enn fylket som eit – i all høve hypotetisk –
alternativ. Modellane som innebar endra valdi-
strikt vart vel å merke ikkje diskuterte opp imot
dei institusjonelle eller politiske koplingar som
måtte eksistere til fylkeskommunen og fylkespoli-
tikken. Modellen med færre valdistrikt (i innstil-
linga omtala som «Hovedtype F») vart ålment
omtala som ein modell med ei logisk innebygd
utjamning når det gjeld partirepresentativitet.
Misnøye knytt den matematiske skeivfordelinga
som oppstod på vegen frå partipolitisk veljaropp-
slutnad til representasjon, var då òg ein hovud-
grunn til at kommisjonen vart sett ned.

Det einaste forsvaret for modellen med færre
valdistrikt kom likevel berre frå to komitémedle-
mer tilhøyrande småparti på venstresida av poli-
tikken, Finn Gustavsen (SF) og Reidar T. Larsen
(NKP). Det essiensielle for desse var at større val-
distrikt innebar fleire mandat i kvart einskild dis-
trikt, noko som gav vilkår for meir differensiert
representasjon på Stortinget. Ikkje berre vart lista
lagt så lågt at det vart lettare for partia med lågare
prosentvis oppslutnad å knipe eitt av dei siste
mandata, også underrepresenterte grupper som
kvinner og ungdom ville lettare kunne oppnå «sik-
ker» plass på partilistene, argumenterte Gustav-
sen og Larsen. Ut frå omsynet til planlegging og
samarbeid i regional målestokk – i tydinga lands-
delsmålestokk – ville det dessutan etter deira syn
vere ein fordel om stortingskandidatane såg seg
som «representanter for en større region og ikke
bare for et enkelt fylke».37 Modellen med større val-
distrikt fall ikkje i smak for det store fleirtalet i
komiteen. Dette slo fast, utan å utdjupe, at det
ikkje såg «tilstrekkelig grunn til å forlate den tradi-
sjonelle ordning med fylkene som valgdistrikter», og
at «ikke noe vesentlig vil være oppnådd ved å gå
vekk fra fylkene ved valgdistrikter».38 Stortings-

35 St. 1952, s. 2860.
36 St. 1952, s. 2884.

37 Dok. nr. 7, 1971–72, Innstilling til Stortingets president-
skap fra valgordningskommisjonen, s. 28.

38 Dok. nr. 7, 1971–72, s. 28 og 29.
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handsaminga i slutten av mai 1972 stadfesta at det
ikkje fanst politisk vilje til ei gjennomgripande
reform i inndelinga av valdistrikt.39

Dei justeringar som har skjedd i sjølve valdis-
triktsinndelinga sidan 1952 har kome i form av ei
«automatisk» tilpassing til endringar i fylkesgren-
sene – endringar som i sin tur har vore drivne
fram av nye kommunegrenser. Den viktigaste av
desse, sprang ut frå Bergens behov for auka areal,
og samanslåinga med bygdekommunane Arna,
Fana, Laksevåg og Åsane i 1972. Med sjølvstendig
fylkesstatus vart Bergen (i likskap med Oslo)
ikkje del av nokon fylkeskommune i 1964. Men
samanslåinga i 1972 var i praksis uråd å gjennom-
føre utan at bykommunen ved overgangen til
«nye» Bergen gav opp statusen som eige fylke, og
vart del av Hordaland. Dette innebar at Bergen
gjekk inn i Hordaland fylkeskommune – og kort
tid etter vart Grunnlova endra, slik at Bergen også
vart del av Hordaland som stortingsvaldistrikt før
valet i 1973. Spørsmålet var ved dette høvet ikkje
om grunnlovsendringa burde skje, men korleis
ein reint juridisk skulle gå fram. Kommunaldepar-
tementet hadde då den tekniske gjennomføringa
av samanslåinga vart drøfta i 1967 enkelt «forut-
satt» at Stortinget i kjølvatnet av ei endring i kom-
mune- og fylkesinndelinga òg ville gjere dei
naudsynte endringar i den grunnlovsfesta valdis-
triktsinndelinga.40

Sjølv om fylkesinndelinga i praksis har vore
nokså stabil i etterkrigstida, har det fleire gonger
vore gjort initiativ til å få til meir drastiske
endringar. Mønsteret er gjennomgåande det
same; hovudmotivet har vore å skape eit folkevalt
mellomnivå med nye, og som regel romslegare
grenser – færre og større fylkeskommunar, med
andre ord – og diskusjon og refleksjon knytt til
valdistriktsinndelinga ved stortingsval har kome
som ein «spin-off» eller bieffekt. Den fyrste i rek-
kje av slike initiativ vart kanalisert gjennom den
såkalla Fylkesinndelingskomiteen av 1961 (leia av
fylkesmann Hans Gabrielsen, innstilling i 1965).
Sjølv om det var fylkets ålmenne funksjon som ter-
ritorialt inndelingsprinsipp som her vart drøfta,
kan ein seie at komiteen reelt sett hadde som
hovudføremål å vurdere om dei institusjonelle
endringane i fylkeskommunen som vart vedtekne
gjennom Lov om fylkeskommunar, skulle følgjast
opp i form av endra geografiske grenser. Ved opp-
nemninga vart det poengtert at det kunne verte
naudsynt å drøfte eventuelle reformer opp imot
organiseringa i valdistrikt i Grl. § 58.

Eit stor mindretal tok til orde for å redusere
talet på fylke til sju, noko som gjorde denne typen
diskusjon naudsynt. Typisk for prosessen kring
Fylkesinndelingsutvalet – inkludert den påføl-
gjande politiske handsaminga – er at diskusjonen
handla om kva justeringar i politisk-administrative
grenser, i valdistriktsinndelinga og i mandatforde-
ling som kunne gjennomførast ved vanleg lov, og
kva som burde eller måtte ta form av grunnlov-
sendring. Det var særleg tidsaspektet, tida det tok
å få gjennomført ei endring i Grunnlova, som
skapte hovudbry. Utvalet gav uttrykk for at
endring både i stortingsvaldistrikt og mandatfor-
deling i stor grad burde kunne gjennomførast som
vanleg lov, «i samsvar med de prinsipper for man-
datfordelingen som allerede er kommet til uttrykk i
grunnlovens § 58», sjølv om det likevel var klart
«at det ville være en fordel om grunnlovens § 58
kunne bli brakt i samsvar med en ny fylkesinnde-
ling».41 Lovavdelinga i Justisdepartementet vart
konsultert. Ho framstilte spørsmålet som ei juri-
disk gråsone, men fråsegna konkluderte i alle
høve med at det ville vere grunnlovsstridig å slå to
valdistrikt saman til eitt berre ved formell lov,
sjølv om dette berre var ei mellombels ordning før
ei grunnlovsendring kunne setjast ut i livet.42

Spørsmålet om og kvifor valdistriktsinndeling
og fylkeskommunal inndeling skulle korrespon-
dere, gav seg derimot knappast til syne gjennom
Fylkesinndelingskomiteens arbeid. Komiteen
opna rett nok i prinsippet for at ein kunne ha tenkt
annleis. Han peikte på at samankoplinga av valdi-
strikt og fylke hadde alltid vore forstått som «en
rent praktisk ordning». Mindretalet som ville redu-
sere talet på einingar konstaterte òg at det kunne
vere mogleg «å la de gamle fylker bli stående og ved
lov gjennomføre en ny inndeling i fylkeskommuner
mer eller mindre uavhengig av fylkesgrensene. De
nåværende fylker ville da fortsatt bli stående som
valgkretser til Stortinget.»43 Men tankerekkja vart
ikkje ført vidare. Lovavdelinga peikte i fråsegna si
òg på at det var råd å revidere den fylkeskommu-
nale inndelinga utan å endre Grunnlova (dvs. inn-
delinga i valdistrikt), men konstaterte lakonisk:
«Hvorvidt dette er praktisk mulig, tar man ikke stil-
ling til.»44 Fråværet av diskusjon var sannsynleg-
vis eit uttrykk for at eit system med fleire stor-

39 St. 1971–72, s. 3069–3112.
40 Sjå drøfting i Ot.prp. nr. 17 (1967–68), s. 30–34.

41 Innstilling om revisjon av fylkesinndelingen (vedl. til
St.meld. nr. 64 (1969–70), s. 136–137.

42 Fråsegn frå Lovavdelinga i Justisdept. av 9.12.1966 (vedl. 3
til St.meld. nr. 64 (1969–70).

43 Innstilling om revisjon av fylkesinndelingen (vedl. til
St.meld. nr. 64 (1969–70), s. 137.

44 Fråsegn frå Lovavdelinga i Justisdept. av 9.12.1966 (vedl. 3
til St.meld. nr. 64 (1969–70).
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tingsvaldistrikt enn fylkeskommunar i røynda
berre vart rekna ein teoretisk konstruksjon, even-
tuelt som eit overgangsfenomen.

Dei mest substansielle (om enn nokså
ålmenne og svevande) refleksjonar knytt til kvifor
det skulle vere samsvar mellom valdistrikt og fyl-
keskommune, finn vi i Kommunaldepartementets
stortingsmelding på grunnlag av utvalsarbeidet.
Departementet framheva verdien av å styrkje
«følelsen av samhørighet og fellesskap» knytt til fyl-
ket, og poengterte at målet med fylkesinndelinga
måtte vere «å skape enheter for regional forvaltning
og administrasjon som danner det best mulige
grunnlag for en harmonisk og balansert materiell,
sosial og kulturell utvikling og vekst i samfunnet sett
under ett, og (...) at inndelingsspørsmål derfor ikke
kan ses isolert, men må vurderes i sin fulle sam-
menheng.»45 Innbakt i desse formuleringane låg
truleg også førestellinga om at fylkeskommunal
inndeling og rikspolitisk valdistriktsinndeling
burde korrespondere.

Tanken om ei ny geografisk inndeling av fyl-
keskommunar førte i denne omgang ikkje fram.
Derimot voks ambisjonane om ei ny runde med
institusjonell reform innan rammene av eksiste-
rande geografiske strukturar. Ein kraftinnsats for
reformer i lokal- og regionalforvaltninga, driven
fram under slagorda om demokratisering, desen-
tralisering og effektivisering, vart sett i verk i 1971
– og med Hovudkomiteen for reformer i lokalfor-
valtninga i spissen vart ein «ny» fylkeskommune
skapt i midten av tiåret, med direkte val (til erstat-
ning for indirekte representasjon over kommu-
nane), med direkte fylkesskatt (i staden utlikning
av utgiftene på dei einskilde kommunane) og med
kontroll over eigen administrasjon (i staden for å
stø seg til fylkesmannens administrative appa-
rat).46

I vår samanheng er det viktig å feste seg ved
ambisjonen om å skape vilkår for ein meir kraftfull
fylkespolitikk; å styrkje fylket som politisk nivå.
Samstundes er det påfallande at eit reformarbeid
som elles la opp til ein brei, prinsipiell og ideolo-
gisk diskusjon om demokratiets vilkår og om den
geografiske aksen i styringsverket, i så liten grad
tematiserte koplinga mellom rikspolitisk medbor-
garskap og kommunal/fylkeskommunal medbor-
garskap. Utvalet som førebudde direkte val til fyl-
kesting – eit val som vel å merkje skulle basere
seg på same valdistrikt som stortingsvala – drøfta
til dømes ikkje eventuelle politiske føremonar ved

å ha eit felles demos ved fylkespolitiske og rikspoli-
tiske val. Sambandet mellom dei ulike valhandlin-
gane vart i staden diskutert på eit meir «teknisk»
nivå, som ved at nominasjon og valoppgjer i fyl-
kestingsval vart modellert kring motsvararande
for stortingsval. Utgreiinga lufta moglege føremo-
nar ved å avvikle fylkestingsvala samstundes som
stortingsvala, men konkluderte med at det var
meir føremålstenleg å samle dei to lokalvala, mel-
lom anna fordi lokale og regionale spørsmål då let-
tare kunne få ein framskoten plass i valkampen.47

5 2000-talet: Regionaliserings-
ambisjonar frå nederlag til 
gjennomslag

Den fylkeskommunen som vart «ny» i 1975, vart
aldri heilt det reformatorane hadde vona på. Det
høyrer ikkje heime her å gje ei brei framstilling av
problema og dei bakanforliggjande forklarin-
gane,48 men det kan vere verd å trekkje fram at
fleire av dei store byane ikkje fann seg heilt til
rette innanfor den fylkeskommunale ramma. Det
skuldast mellom anna at byane såg det som meir
naturleg og føremålstenleg at dei sjølve handterte
oppgåver som var definerte som fylkeskommu-
nale, til dømes innan samferdsle og næringsutvik-
ling.

Med tida, og i alle høve frå 1990-åra av, vart det
stendig oftare uttrykt at det var behov for ei ny,
gjennomgripande reform. Grovt sett kan vi seie at
det fanst to hovudalternativ: På den eine sida fanst
dei som ynskte å avskaffe fylkeskommunen (og
innføre ein «tonivåmodell»), og på den andre sida
dei som leita etter ulike måtar å revitalisere fylkes-
kommunen på. Strategiane for revitaliering kan
igjen seiast å ha hatt to hovudelement: For det fyr-
ste handla det om overføring av makt og mynde til
dei nye einingane. Spesielt var det mange som
uttrykte voner for at fylkeskommunen skulle utvi-
klast som regionalpolitisk aktør; at han skulle bere
meir preg av å vere samfunnsutviklar og mindre
preg av å vere tenesteleverandør. For det andre, i
forlenginga av dette, handla det om å finne ei anna
og vidare geografisk ramme: Talet på fylkeskom-
munar burde reduserast. Ynsket om å skape
færre og større fylkeskommunar (gjerne omtala,
etter europeisk mønster, som «regionar») botna i
førestellinga om at storleiken i seg sjølv gav orga-

45 St.meld. nr. 64 (1969–70, s. 50 og 52.
46 NOU 1974: 53, Mål og retningslinjer for reformer i lokalfor-

valtningen.

47 NOU 1972: 13, Valg av fylkesting.
48 For ein slik gjennomgang, sjå m.a. kap. 5 i Flo, Yngve 2015:

For byfolk og bønder 1940–2015. Rogaland fylkeskommunes
historie, band II. Fagbokforlaget.
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nisatoriske stordriftsfordelar og større politisk
makt og gjennomslagskraft, men òg at dei
noverande og framtidige oppgåvene best vart
løyste innanfor større geografiske område. Opp-
gåvefordelingsutvalet understreka til dømes i
2000 at den eksisterande fylkesstrukturen ikkje
innebar regionar der det var naturleg å sjå
næringsliv, busetnadsmønster og samferds-
lestruktur i samanheng.49 Ein annan viktig faktor
var at statlege etatar i større og større grad hadde
frigjort seg frå fylkesramma, og hadde valt andre
og skreddarsydde prinsipp for inndeling av dis-
triktsapparata sine. Dette skapte utfordringar for
samhandling «på tvers» på mellomnivået i sty-
ringsverket, og medverka til å styrkje førestellinga
om at den tradisjonelle fylkesstrukturen represen-
terte noko «forelda».

Innebar den fornya merksemda kring den fyl-
keskommunale strukturen også fornya merk-
semd kring dei rikspolitiske valdistrikta? Vi finn
visse tilløp til diskusjon. Eit nytt vallovutval under
leiing av fylkesmann Sigbjørn Johnsen vart sett
ned i 1997, og arbeidet vart følgd opp av ein propo-
sisjon og framlegg til endringar i vallova våren
2002.50 Utvalet viste til debatten om organisering
av det politisk-administrative mellomnivået, og slo
fast at talet på valdistrikt uansett burde haldast på
same nivå, altså 19. « ... det [er] (...) fullt mulig å
ha en annen inndeling av valgkretsene, enn de
administrative enheter i regioner,» skreiv utvalet,
og argumenterte mellom anna med at Finnmark
lett kunne ende opp utan stortingsrepresentantar i
ei valordning med ein større nordnorsk region og
eit visst innslag av personval.51 Denne måten å
tenkje på var ikkje Kommunaldepartementet
samd i. Det poengterte i proposisjonen tvert imot
at eventuelle endringar i fylkesstrukturen kunne
gje «grunn til å vurdere» ei justering i valdistrikt-
sinndelinga. «Det kan synes naturlig og hensikts-
messig å knytte antall valgdistrikter (og antall
utjevningsmandater) ikke bare til geografiske enhe-
ter, men også til administrative enheter.»52 I eit avi-
sintervju med Aftenposten hausten 2004 utdjupa
kommunalminister Erna Solberg (H) behovet for
slikt samanfall. På dette tidspunktet hadde både
Distriktskommisjonen og interesseorganisasjo-
nen KS nyleg gjort framlegg om ei inndeling i
høvesvis fem til åtte og sju regionar (fylkeskom-

munar). Solberg åtvara mot å gjere slike
endringar utan samstundes å endre stortingsdis-
trikta. «Hvis man beholder de gamle valgkretsene,
vil partiene organisere seg etter disse gamle fylkes-
grensene. Da vil man få den maktkampen man i
dag har mellom ulike fylkeskommuner, internt i det
nye organet. Da vil det bli veldig ustabilt (...).»53

Solberg syntest leggje til grunn at manglande
samanfall mellom folkevalte regionar og rikspoli-
tisk valdistriktsinndeling ville skape ei eller anna
form for «fantomsmerter»; at dei gamle fylka like
fullt ville gjere seg gjeldande og føre til øydeleg-
gjande geografisk basert strid internt i dei nye
regionale styringsorgana. Men premissen hennar
var at partiorganisasjonen ville følgje stortingsval-
distrikta, ikkje dei nye regionane. Det er følgjeleg
uvisst kva overføringsverdi resonnementet har til
dagens situasjon, der partia jamt over allereie
synest organisere seg i samsvar med den nye fyl-
kes(kommunale) inndelinga. Det er også viktig å
poengtere at utsegna frå Solberg kom i ein situa-
sjon der ho som forkjempar for ein tonivåmodell
ikkje ynskte nye folkevalte regionar i det heile. Ho
kunne såleis ha strategisk interesse av å framstille
ei slik reform som uløyseleg knytt til ei grunnlovs-
endring med krav til kvalifisert fleirtal.

I 2005 vart Solberg erstatta av Åslaug Haga
(Sp) som kommunalminister, og Haga tok raskt
fatt på arbeidet med å førebu ei regionreform,
basert på færre og større einingar. Prosjektet
stranda på nyåret 2008, mellom anna som følgje av
manglande tilslutnad internt i den raudgrøne
regjeringa. Men stortingsmeldinga «Regionale
fortrinn – regional framtid» frå desember 2006 er
likevel særmerkt, som eit sjeldan døme på eit
policydokument som drøftar samanhengen mel-
lom regional styringsstruktur og representasjons-
ordning og rikspolitisk valdistriktsinndeling.

Stortingsmeldinga skisserte ulike moglege
inndelingsprinsipp for regionane, mellom anna
ein «mellommodell» som ikkje avveik mykje frå
dei eksisterande fylka, og ein «landsdelsmodell»
som femna om to eller fleire eksisterande fylke.
Ein viktig føremon med den siste modellen, var at
den gav rom til å oppretthalde fylka som valdis-
trikt ved eit regionval – og dermed også ved stor-
tingsval. Sagt med andre ord, dette var ei løysing
som gav høve til å realisere ei regionreform, utan
å måtte endre dei grunnlovsdefinerte stortingsval-
distrikta, og samstundes utan å bryte opp saman-
fallet mellom eit rikspolitisk og regionpolitisk
demos. I meldinga vart det understreka at regje-

49 NOU 2000: 22, Om oppgavefordelingen mellom stat, region
og kommune. 

50 NOU 2001: 3, Velgere, valgordning, valgte, jf. Ot.prp. nr. 45
(2001–2002).

51 NOU 2001: 3, s. 79–80.
52 Ot.prp. nr. 45 (2001–2002), s. 86.

53 Artikkelen «– Valgkretser må følge nye regiongrenser»,
Aftenposten, 12.10.2004.
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ringa prinsipielt ynskte samanfall mellom valdis-
triktsinndelinga ved regiontingsval og ved stor-
tingsval. Dette var ein fordel for veljarane, og
betra vilkåra for «politisk samhandling» – ein type
interaksjon som ikkje vart spesifisert eller utdjupa
i dokumentet. Å oppretthalde fylka som valdistrikt
verna om ein «godt befestet» identitet knytt til dei
eksisterande fylka; inndelinga hadde «lange histo-
riske røtter og tradisjoner, og velgerne er vant til å
forholde seg til nettopp denne inndelingen i andre
sammenhenger enn valg». Fylkesstrukturen sikra
ein god balanse for fordeling av mandat mellom
ulike delar av landet ved stortingsval, og innebar
dessutan at både næringsliv og frivillig sektor
kunne sleppe å endre organisasjonsstruktur for å
oppretthalde kontakt med det regionale nivået.
Ein modell som innebar oppsplitting av eksiste-
rande valdistrikt hadde motsvarande negative
effektar, særleg om ein fall ned på ein modell med
ulike valdistrikt ved region- og stortingsval. Dette
vart framstilt som eit alt for kraftig brot med det
gamle og lite føremålstenleg, mellom anna fordi
modellen innebar at ein måtte konstruere «nye
regionidentiteter».54

Regionreforma til Åslaug Haga gjekk på eit
nederlag i 2008. Men ei ny regionreform fekk
altså grønt lys frå Stortinget sommaren 2017, og
denne inneber at talet på fylke og fylkeskommu-
nar skal reduserast frå 19 til 11. Det er verd å
merke seg at ingen einingar vert oppsplitta gjen-
nom regionreforma, og at ingen av dei nye fylkes-
grensene vil gå gjennom etablerte valdistrikt ved
fylkestings- og stortingsval.55 Regjerings- og sam-
arbeidspartia var på førehand samde om at spørs-
målet om distriktsinndeling ved stortingsval ikkje
skulle endrast gjennom reforma, og eventuelt
kunne «vurderes gjennom en bred offentlig utred-
ning».56 Men som konstatert i innleiinga, vert det
frå ulikt hald uttrykt forventningar om at valdis-
trikta må endrast så raskt som råd og korrespon-
dere med den nye fylkesstrukturen. Det har mel-
lom anna vore lagt vekt på at dei politiske partia i
stor grad har organisert seg eller er i ferd med å
organisere seg i samsvar med den nye fylkes-
strukturen, og at det vert vanskeleg for partia å
organisere arbeidet i to eller tre valdistrikt i 2021,

spesielt etter at dei nye fylka har røysta som éi
samla eining ved fylkestingsvalet i 2019.57

I det nye stortinget som vart valt i september
2017 fanst det ikkje fleirtal for å avlyse regionre-
forma som heilskap eller for å «reversere»
einskilde av dei vedtekne samanslåingane av fyl-
keskommunar. Dei krevjande institusjonelle
fusjonsprosessane er allereie i gang, og andre
organisasjonar og einingar er altså allereie i ferd
med å tilpasse seg den nye strukturen. Dess tet-
tare integrerte dei nye einingane vert, dess van-
skelegare vert det i praksis å gjere ytterlegare
endringar i fylkeskommunestrukturen.

Det er like fullt eit par forhold ved regionre-
forma som er spesielt verd å merke seg når det
gjeld koplingar til eventuelle endringar i den riks-
politiske valordninga: Regionreforma manifes-
terte seg i fyrste rekkje som ei «geografi-reform»
og ein institusjonell fusjon, men sommaren 2018
er det framleis mykje vi ikkje veit om dei nye
einingane. Det gjeld mellom anna kor stor makt
og mynde fylkeskommunane skal ha – i kva grad
ambisjonen om overføring av statlege oppgåver
og ansvar vil bli realisert58 – og om innbyggjarane
vil kjenne eigarskap og knyte identiteten sin til dei
nye fylka og fylkeskommunane. Båe desse ele-
menta kan verke inn på det saklege behovet; kva
som er å vinne (og å tape) ved å knyte stortings-
valdistrikta til dei nye fylka som geografisk
ramme.

Dinest må det konstaterast at den politiske
oppslutnaden om og legitimiteten til reforma ikkje
er så sterk som fleirtalsvedtaka kunne tenkjast
vitne om. Regionreforma vart boren fram av ei
regjering utgått frå Høgre og Framstegspartiet, to
parti som lenge har hatt preferansar for ein tonivå-
modell, og då etter krav frå dei to støttepartia i
stortingssesjonen 2013–17, Venstre og Kristeleg

54 St.meld. nr. 12 (2006–2007). Valordninga vert diskutert i
kap. 7, direkte sitat er henta frå s. 80, 81 og 89.

55 Unntaket er dei justeringar av fylkesgrenser som skjer som
følgje av kommunereforma og samanslåinga av kommunar
frå to ulike fylke.

56 «Kommunereformen fortsetter», avtale av 22.2.2017,
underteikna av Helge André Njåstad (Frp), Frank Jenssen
og Ingjerd Schou (H), Geir Toskedal (KrF) og André Skjel-
stad (V), her henta frå venstre.no. 

57 Sjå m.a. utsegner av leiar i nye Trøndelag Arbeidarparti,
Anne Mevassvik i «Vi må operere med to lister og vi må
nominere fra to deler av fylket, mens partiene er en organisa-
sjon hvor vi jobber som et fylkesparti. (...) At Trøndelag blir
to valgdistrikt i 2021 kompliserer det hele for oss som har
slått sammen fylkespartiene (...)»; og utsegner av dåverande
stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V): «Det vil være
rart å skulle smale partiene og drive valgkamp i nye region-
ting i 2019 og så gå tilbake til de gamle fylkeskretsene i
2021.». Henta frå høvesvis artiklane «Klager på at Trønde-
lag må deles i to valgdistrikt» (Adresseavisen, 14.2.2017) og
«Valgloven skal moderniseres» (Kommunal Rapport,
6.4.2017)

58 Eit ekspertutval under leiing av professor Terje P. Hagen
vart sett ned av KMD våren 2017 med mandat «å vurdere
overføring av ytterligere oppgaver og ansvar fra staten til de
nye fylkeskommunene, med oppmerksomhet mot ansvar, opp-
gaver og myndighet som støtter opp under fylkeskommunens
samfunnsutviklerrolle». Rapporten frå utvalet vart levert i
februar 2018 (mandatet er sitert etter samandrag, s. 9).
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Folkeparti. Dei høgrepartia har lojalt slutta opp
om reforma på nasjonalt plan, men framståande
talspersonar har likevel ikkje lagt skjul på at dette
var ei reform dei vart pressa til å gjennomføre, og
at hjartet bankar for ein tonivåmodell.59 I dei raud-
grøne opposisjonspartia på Stortinget har region-
reforma, trass i at partia lokalt gjerne har vore
pådrivarar for samanslåing i overleggingar fylkes-
kommunar imellom, fått hard medfart.60 Dei kon-
krete samanslåingane av fylkeskommunane har
dels kome til gjennom samtalar fylkeskommu-
nane imellom, dels gjennom stortingsvedtak i til-
felle der ein lokalt ikkje kom til semje. Fleire av
dei konkrete samanslåingane, og framfor alt
samanslåinga av Troms og Finnmark, har skapt
splid.

Alt i alt må ein nøkternt kunne konstatere at
det institusjonelle grunnlaget for fylkeskommu-
nen framleis er omstridd, og at det mellom anna
ikkje er gjeve at den geografiske strukturen som
no er vedteken vil «stå seg». Større eller mindre
endringar kan kome under andre politiske føreset-
nader, og då i prinsippet vedtekne med knappast
mogleg fleirtal i Stortinget. Det er ikkje utenkje-
leg, om ein på modellerer stortingsvaldistrikta
kring fylkeskommunen, at ein i ettertid vil opp-
dage at viktige føresetnader har endra seg eller at
forventningar ikkje vert innfridde.

6 Storleik og heilskap, institusjonelle 
knutepunkt og særeigne lokale 
føresetnader

Som fleire gonger konstatert, har motiva som har
lege til grunn for inndelinga av valdistrikt ved
stortingsval opp gjennom tidene ikkje vore så
enkle å få auge på. Dei er implisitte eller «sjølv-
sagte», og spørsmål knytt til avgrensing kjem heilt
i skuggen av andre og politisk meir brennbare

avvegingar. Eit gjennomgåande trekk er likevel at
«historia» eller «tradisjonen» ofte vert lyfta fram
som eit viktig argument. Ein kunne kanskje mis-
tenkje at slike argument botnar i ein overdriven
pietet for «slik ting fungerte før», men dei er nok
meir substansielle enn som så: Kontinuiteten og
stabiliteten er i seg sjølv ein ressurs; det handlar
om at kvart einskild distrikt i seg sjølv er eller
etterkvart vert forstått som eit naturleg fellesskap,
og at distriktsinndelinga som heilskap gjev ei
føreseieleg ramme kring stortingsvala. Legitimitet
frå veljarane vert såleis eit nøkkelord, og i ein
norsk samanheng er det opplagt at denne på eitt
eller anna vis hentar næring frå tilknytinga til fyl-
ket. Utfordringa ved dagens situasjon er at det
ikkje er sjølvsagt kva slags løysing som best
representerer «historia» eller «tradisjonen». Båe
hovudløysingar, å endre og ikkje endre valdistrikta,
representerer i ein viss forstand ein kontinuitet,
og i ein viss forstand eit brot.

Med historisk basert «tilknyting til fylket» kan
ein leggje størst vekt på det vi kan kalle det institu-
sjonelle fellesskapet, fyrst og fremst koplinga til
fylkeskommunen, men også andre delar av sam-
funns- og organisasjonslivet som strukturerer seg
etter fylkesgrensa. I så tilfelle tilseier «historia» at
ein skal endre valdistriktsinndelinga i samsvar
med det som vert den nye, formelle fylkesinnde-
linga; då vil det representere eit historisk brot om
ein held fast ved dei gamle valdistrikta. Men nett-
opp fordi fylkesstrukturen har vore så stabil, kan
det vere at oppfatninga av kva som er naturlege
grunneiningar i det rikspolitiske valsystemet er i
sterkast knytt til det etablerte. Det er folket og i og
for seg territoriet som fyrst og fremst konstituerer
fellesskapet, ikkje dei institusjonelle rammene og
koplingane. Resonnert på denne måten, tilseier
«historia» at ein bør halde fast ved eksisterande
valdistriktsinndeling; å tilpasse seg dei nye fylkes-
grensene ville då representere det historisk bro-
tet.

Å finne ei høveleg valdistriktsinndeling, hand-
lar om langt meir enn kvar grensene skal gå. Alle
justeringar har konsekvensar for korleis valsys-
temet fungerer som heilskap, og det er såleis ikkje
berre legitimt, men også heilt nødvendig at dis-
triktsinndelinga dels vert diskutert uavhengig av
korleis det politisk-administrative systemet er
utforma og særeigne lokale forhold. Talet på og
vektinga mellom valdistrikt har store innverkna-
der på systemet som heilskap. Eit valsystem med
11 valdistrikt fungerer ulikt frå eit valsystem med
19 valdistrikt, og gjev mellom anna gjennom den
innebygde utjamnande effekten grunnlag for å
spørje om ein i det heile treng mekanismar for

59 «... jeg har ikke gått i tog for regionreformen. (...) Det er jo
slik regjeringspartiene ikke hadde flertall, og ikke har flertall.
(...) ... dette er et barn av stortingsforhandlinger», sa kom-
munal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i
mai 2018. Helge André Njåstad (Frp), som leia kommunal-
komiteen då regionreforma vart vedteken, konstaterte rett
etter vedtaket at Framstegspartiet i alle år hadde vore imot
regionnivået. «Tallet på fylkeskommuner blir halvert. Vi er
mot fylkeskommuner, men det er bedre med 10 enn 19», sa
han. Sjå intervju med Mæland i artikkelen «– Har ikke gått
i tog for regionreformen», Plan nr. 1/2018, og utsegner av
Njåstad i artikkelen «Vil rydde opp etter de blå», Klasse-
kampen, 9.6.2017.

60 M.a. har partileiar Jonas Gahr Støre (Ap) fleire gonger
omtala reforma som eit «makkverk». Sjå t.d. artiklane
«Støre: Regionreformen er et makkverk» (Dagsavisen
11.10.2017) og «– Bruk stemmeretten! Jeg ville stemt nei»
(Finnmark Dagblad, 7. mai 2018).
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partipolitisk utjamning distrikta imellom. Og som
alltid elles, vil det sannsynlegvis vise seg at det er
uråd å diskutere valsystem på eit «reint prinsi-
pielt» grunnlag. Politikarar har til alle tider vore
opptekne av kven som vil tene og kven som vil
tape ved justeringar av systemet. Kva som er
«godt» og kva «som er «gale», kan knappast disku-
terast uavhengig av ein normativ målestokk og
strategiske interesser. Eit system med færre og
større distrikt vil truleg innebere at fleire stor-
tingskomitear er representerte på dei einskilde
benkane. Dette kan kanskje innebere at benken
samla sett er betre i stand til å ivareta eit heil-
skapleg ansvar overfor valdistriktet, og vert ein
meir attraktiv kanal for lobbyisme/aksess inn til
rikspolitikken. Eit valsystem med færre valdistrikt
og fleire tilgjengelege mandat i kvar av krinsane
vil sannsynlegvis òg gjere det enklare for dei små
partia å få direktemandat – her under også for nye
parti å få fotfeste.

I tillegg til slike ålmenne vurderingar knytt til
storleiken på valdistrikta, er det opplagt at det er
naudsynt å diskutere det saklege behovet for å
kople det rikspolitiske valsystemet til fylkeskom-
munen. På bygdene har det vore eit samanfall
mellom fylket som valdistrikt og fylket som kom-
munalt fellesskap heilt tilbake til formannskapslo-
vene. Når det gjeld byane, er dette samanfallet i
den store historiske samanheng mykje nyare (om
enn det har fungert i over eit halvt hundreår, sidan
1964) og dette kan nok ha medverka til at «fylket»
ålment er ei mindre viktig referanseramme der
enn på bygdene.

Som allereie poengtert, er det fleire som
uttrykkjer ei klår forventning om at det må vere
eit samanfall mellom valdistriktet og det fylkes-
kommunale fellesskapet, men det er ikkje alltid så
enkelt å fange nøyaktig kva gevinsten ligg i. (Spor
av) argument kan like fullt koplast saman og grup-
perast på følgjande måte:
– Eit samanfall gjev eit praktisk og oversikteleg

system, mellom anna for veljarane, som då er
del av same demos (og til dels relaterer til dei
same politikarane/kandidatane) både ved fyl-
kestingsval og stortingsval, og for partiorgani-
sasjonane, som då vil vere strukturert både
kring fylkespolitikken og rikspolitikken, noko
som mellom anna er viktig i nominasjonssa-
manheng.

– Koplingspunktet mellom fylkes- og rikspolitik-
ken gjev visse synergieffektar. Ved tette sam-
band mellom ein lokalpolitisk elite og andre
aktørar frå fylket på den eine sida og fylkesben-
ken på Stortinget på den andre sida, oppstår

arenaer eller kanalar for å definere og vidare-
formidle «fylkets krav» inn i rikspolitikken.

– Ved manglande samanfall vert fylkeskommu-
nen som politisk fellesskap og identitetsfelles-
skap skadelidande. Ved ein ny fylkeskommune
sett saman av to tidlegare fylke som får halde
fram som rikspolitiske valdistrikt, kan ein ten-
kje seg at distriktsinteresser får forsterka eller
forlenga liv, og verkar øydeleggjande på sam-
haldet. Faren for å få politikarar som ikkje er
interesserte i fylket som heilskap, vert større.
For å byggje nye politiske fellesskap og fylkes-
identitetar er det viktig at ein fjernar spora av
dei gamle.

Problemet er her naturlegvis å vurdere kva som
er realitetane bak dei ulike motiva, og kor stor
vekt ein eventuelt skal leggje på verdien eit
samanfall og farane ved eit manglande samanfall.
Vil norske veljarar reelt verte forvirra om valdis-
trikt ved stortingsval og fylkestingsval er ulike?
Vil fylkeslaga i partia reelt ha vanskar med å enga-
sjere seg i to eller fleire nominasjonsprosessar og
«distriktsvalkampar»? Vert koplinga mellom
lokale behov og rikspolitikken reelt dårlegare om
samanfallet i valdistrikt forsvinn? Diverre finst det
ikkje forsking som kan gjev oss gode svar på slike
spørsmål. Eit politisk ordskifte om slike tema kan
likevel hjelpe oss eit stykke på veg til å finne
svara.

Til sjuande og sist må avvegingane munne ut i
konkrete vurderingar, knytt til det faktiske poli-
tisk-geografiske landskapet. Alternativa synest i
utgangspunktet berre vere to: å halde fast ved
eksisterande valdistriktsinndeling, eller å justere
valdistriktsinndelinga i samsvar med den nye fyl-
kesinndelinga. Men regionreforma inneber sju
ulike fylkessamanslåingar, og ulike former for
mellomløysingar kan vere tenkjelege. Tilhøva
kan av ulike grunnar liggje betre til rette for
samanslåing av valdistrikt i nokre konstellasjonar
enn i andre. Ser ein til den norske tradisjonen,
har argument knytt til samanfall og motsetnader i
interesser, i økonomiske, sosiale og kulturelle
føresetnader stått sentralt ved vurdering av kva
som er ei fornuftig inndeling i valdistrikt. At fylka
i ein eller annan forstand vert oppfatta som ulike
(spesielt om det finst ein juniorpartnar som har
behov for eitt eller anna slags «vern» mot senior-
partnar, mellom anna knytt til føresetnadene for å
nå fram i nominasjonsprosessane til partia), kan
ut frå denne logikken tilseie at ein held fast ved
eksisterande valdistrikt. Argumentet om at fylke
som er oppsplitta som valdistrikt undergrev det
som var intensjonane ved regionreforma, kan
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også snuast på hovudet: I tilfella der regionre-
forma har møtt motstand, kan nettopp det at dei
gamle fylka vert vidareført som valdistrikt verke

forsonande, og bidra til å betre føresetnadene for
samarbeid.
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Vedlegg 3  

Betydningen av inndeling i valgdistrikter

Bjørn Erik Rasch1

1 Innledning

Gjennom valgsystemet oversettes velgernes stem-
mer til mandater i en representativ forsamling.
Valgsystemer må omhandle mange forhold for at
resultatet av valgene skal bli entydige og legitime,
og er oftest svært sammensatte. De valgsys-
temene som benyttes i demokratier skiller seg fra
hverandre langs en rekke dimensjoner. Det er
slike ting som hvordan en stemmer og hvor mye
informasjon som ligger i stemmen, valgformelen
som forteller nøyaktig hvordan stemmer teller og
eventuell inndeling i valgdistrikter av ulik type og
størrelse. Av de nevnte forholdene var det lenge
vanlig å se på valgformelen, der flertallsvalg og
forholdstallsvalg i praksis utgjør hovedkategori-
ene, som den viktigste dimensjonen. I dag er det
gjerne distriktsinndelingen som fremheves. Shu-
gart og Taagepera (2018: 30) omtaler for eksem-
pel distriktsinndelingen, og mer presist gjennom-
snittlig antall mandater per distrikt, som «argua-
bly the single most important number for election
outcomes». Kjenner man arrangementet når det
gjelder distrikter, er det mye som følger.1

I dette notatet skal vi redegjøre nærmere for
valgdistriktinndelingens betydning for utvalgte
politisk forhold knyttet til valg og arbeid i parla-
mentet. For noen av disse politiske konsekven-
sene, som distriktenes betydning for partisys-
temet, har forskningen vært omfattende (Herron,
Pekkanen og Shugart 2018). Når det gjelder dis-
triktenes betydning for parlamentarisk arbeid er
forskningen langt mer sporadisk, og det er lite av
robuste funn å holde seg til. Det gjelder særlig når
en ser på mindre distriktsmessige forskjeller
innad i systemer med forholdstallsvalg.

I neste avsnitt skal vi redegjøre litt nærmere
for ulike typer valgsystemer, særlig på bakgrunn
av hva slags valgdistrikter som benyttes. Vi gir
også en oversikt over distriktsinndeling i euro-
peiske land, og plasserer det norske valgsystemet

i dette bildet. Neste del av notatet tar for seg de
viktigste politiske konsekvensene av valg-
systemers distriktsinndeling, slik dette fremgår av
faglitteraturen. Det dreier seg altså i hovedsak om
partisystemet, og i noen grad om representantrol-
len. Til slutt følger en kort konklusjon.

2 Valgsystemer og distriktsinndeling

Et stort antall valgsystemer benyttes i praksis, og
mangfoldet øker dersom en trekker inn historiske
eksempler i tillegg. Det går et skille mellom fler-
tallsvalg og forholdstallsvalg, men en slik enkel
dikotomi fanger ikke opp nyanserikdommen som
gjør seg gjeldende. Mange har lansert måter å
klassifisere valgsystemer på, uten at noen har vun-
net allment gjennomslag. Nyere, mer nyanserte
typologier blir også lett veldig komplekse, og det
er lett å tape oversikten (Bormann og Golder
2013: 362; Blais 1988; Taagepera og Shugart 1989;
Lijphart 1994; Shugart og Wattenberg 2001; Colo-
mer 2004).

I tabell 3.1 skilles det mellom seks typer av
valgsystemer, og dette fanger opp de viktigste
sidene av variasjonen vi ser i praksis ved demokra-
tiske valg i dag (Rasch 2000: 88). Den ene dimen-
sjonen skiller mellom valgsystemer med ett nivå,
eller én type mandater, og de som har to eller flere
nivåer – foruten karakteren av mandater på det
øvre nivået. Den andre dimensjonen skiller mel-
lom typen av mandater på det nedre eller eneste
nivået i valgsystemet. Enten er det slik at disse
basismandatene utgjøres av enkeltkretser (enper-
sonsdistrikter) eller kretser hvor det er flere plas-
ser som skal fylles (flerpersonsdistrikter eller
gruppekretser). Det tradisjonelle skillet mellom
flertallsvalg og forholdstallsvalg (PR) fanges der-
med opp i rutene 1 og 2. Holder vi oss til Europa
er det få land som gjennomfører flertallsvalg i
enkeltkretser, og de to viktigste er utvilsomt Stor-
britannia og Frankrike. Selve valgformelen er ikke
lik i de to landene; i stedet for «first-past-the-post»
(den med flest stemmer vinner) som i Storbritan-

1 Instituttleder, Institutt for statsvitenskap, UiO. E-post:
b.e.rasch@stv.uio.no
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nia, benytter Frankrike et system med omvalg i de
tilfellene der ingen kandidater får flertall i første
runde. Det vi kaller ordinært forholdstallsvalg
(rute 2) er svært utbredt. Her er landet enten delt
inn i et antall større eller mindre – like eller ulike
– distrikter som det velges flere personer fra, eller
hele landet utgjør én valgkrets. Land uten distrikt-
sinndeling er Nederland og Israel, samt en del
land i øst som har kommet til i senere år (Russ-
land, Slovakia, Serbia og Montenegro). Selve valg-
formelen varierer mye i disse PR-landene – og kan
være kandidatsentrerte (Irland, Finland) eller
basert på partilister.

De siste tiårene har det vært en økende ten-
dens til å etablere valgsystemer med flere nivåer.
Norge tok for eksempel spranget fra ordinære for-
holdstallsvalg til et tonivåsystem med utjevnings-
mandater (rute 6) fra valget i 1989 (Aardal 2002).
Det typiske i denne kategorien valgsystemer er at
de aller fleste mandatene fordeles distriktsvis, og
at potten med utjevningsmandater ikke er så stor
(11 prosent i Norge og Sverige; 22 prosent i Dan-
mark og 26 prosent i Estland). I Europa er det
bare en håndfull land som har valgt denne for-
men. Det er mulig å tenke seg at mandatene på
det øvre nivået ikke brukes til utjevning, men for-
deles helt separat (rute 4). Ingen europeiske land
har i dag et slikt system.

Det har etter hvert kommet til en del blandede
valgsystemer som kombinerer valg i enkeltkret-
ser med et øvre nivå av mandater som fordeles
forholdsmessig. Igjen er det to muligheter, avhen-

gig av om mandatene som fordeles på det øvre
nivået er separate (rute 3) eller har til formål å
utjevne forskjeller som har oppstått på det lavere
nivået (rute 5). Det sistnevnte systemet ble eta-
blert i (Vest-)Tyskland etter andre verdenskrig,
med den ene halvparten av mandatene i enkelt-
kretser og den andre halvparten som utjevnende.
I dag har en lignende ordninger i enkelte andre
land i øst (som Ukraina, Ungarn og Albania), selv
om forholdet mellom de to typene mandater kan
være ganske ulikt fra det som er tilfelle i Tysk-
land. Litauen og Georgia har lignende systemer,
men hvor øvre nivå ikke er utjevnende (i Europa
har utbredelsen av denne kategorien valg-
systemer krympet litt de siste årene).

Som vi forstår er en eller annen form for dis-
triktsinndeling i PR-systemer vanlig. I figur 3.1
vises det hvordan gjennomsnittlig distriktsstør-
relse fordeler seg ved europeiske valg etter 1945
(for land som er demokratisert senere er tidsspen-
net selvsagt kortere). Utjevningsmandater som
fordeles nasjonalt er ikke tatt med. For Norge er
gjennomsnittlig størrelse på distriktene i utgangs-
punktet i underkant av 8 mandater (150/19), og
de 19 utjevningsmandatene kommer i tillegg.
Dette er omtrent ved den horisontale linjen i bok-
sen på figur 3.1, som rett og slett er medianen i
fordelingen (det vil si at det i halvparten av val-
gene i disse landene er flere distriktsmandater i
snitt, og i den andre halvparten er det færre).
Selve boksen omfatter halvdelen av observasjo-
nene (fra første til tredje kvartil), med gjennom-

Kilde: Inter-Parliamentary Union, Parline Database on National Parliaments; Borman og Golder Database, www.mattgolder.com.

Tabell 3.1 Hovedkategorier av valgsystemer. Det skilles mellom et lavere nivå med basismandater (som kan 
bestå av enten enkeltkretser eller gruppekretser), og et øvre nivå med et antall separate mandater eller 
utjevningsmandater. Valgsystemene som kun har ett nivå, faller innenfor første kolonne. Utvalgte europeiske 
land fra senere år. 

Nivåer

Ett nivå
Separate PR mandater på 
øvre nivå

Utjevningsmandater på 
øvre nivå (kompensatorisk)

Basismandater i enkelt-
kretser

1
Flertallsvalg
(Frankrike, Storbritan-
nia, Norge 1906–18)

3
Blandet PR
(Litauen, Georgia)

Blandet PR
(Tyskland, Albania, 
Ukraina, Ungarn)

Basismandater i gruppe-
kretser

2
Ordinær PR
(Finland, Irland, Island, 
Spania, Nederland, Bel-
gia, Russland, Norge 
1921–1985)

4
Parallell PR
(Historiske eksempler)

6
Utjevnings-PR
(Danmark, Norge, Sve-
rige, Estland)
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snittsverdien markert som et kryss noe høyere
enn medianen. Værhårene markerer i utgangs-
punktet minimum og maksimum, men i dette til-
felle er det et par observasjoner som ligger særlig
høyt (såkalte uteliggere). Variasjonsbredden i
gjennomsnittlig distriktsstørrelse ligger altså mel-
lom vel 3 mandater og 25 mandater, mens hoved-
tyngden ligger rundt 8–10 mandater. En eventuell
reform med færre og i snitt større valgkretser, vil
selvsagt flytte Norge høyere opp i figuren. Om en
tenker seg at det blir 11 distrikter uten en egen
gruppe utjevningsmandater, blir gjennomsnittlig
distriktsstørrelse over 15. I komparativt perspek-
tiv vil det bety at en beveger seg opp i øvre kvartil
i figur 3.1. I denne situasjonen med 11 distrikter,
må enn opp i rundt 33 utjevningsmandater for å
holde seg innenfor boksen (den midtre halvpart
av observasjonene). Samtidig er det slik at med
større distrikter, reduseres behovet for utjev-
ningsmandater for å hindre partimessig dispro-
porsjonale utslag av valgene.

En ting er gjennomsnittlig størrelse på valgdis-
trikter i PR-systemer. Et annet spørsmål er om det
er stor variasjon ulike distrikter imellom innenfor
det enkelt land. Det er få steder en opererer med
flerpersonsdistrikter med helt lik størrelse
(Makedonia med 20-persons kretser og Malta
med 5-person kretser). Et inntrykk av hvordan
dette forholder seg fremgår av figur 3.2. To land
skiller seg ut med svært store maksdistrikter,
nemlig Tyskland (dersom en tar hensyn til forde-
lingen av utjevningsmandatene på delstatene) og
Portugal. Ellers er hovedinntrykket at de minste
distriktene oftest er på godt under 10 mandater,
mens de største relativt sjelden er på over 30 man-
dater. Jo brattere en linje er, desto større er for-
skjellen på minste og største avsnitt. Linjen for
Norge (stiplet i figuren) vil lett kunne bli (mye)
brattere dersom valgdistriktene justeres som
følge av en regionreform.

I systemer med enkeltkretser er det en utfor-
dring å tegne kartet slik at alle stemmer får om
lag samme vekt, og uten at minoritetsvelgere blir

Figur 3.1 Boxplot med gjennomsnittlig distriktstørrelse ved europeiske forholdstallsvalg til parlamenter etter 
1945. Overhus/senater er ikke tatt med. Land med valg i enkeltkretser og land med bare én valgkrets er heller 
ikke inkludert. For Tyskland (og andre land med tilsvarende valgsystem) er det PR-delen av systemet som er 
med, men ellers ses det bort fra utjevningsmandater (og tilsvarende ‘upper tiers’.)
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disfavorisert og bestemte partier favorisert. I USA
er det for eksempel mange rettsavgjørelser og en
stor litteratur knyttet til dette problemet – og faren
for såkalt gerrymandering (Engstrom 2013; Sea-
brook 2017; McGann et al. 2016). Ved forholds-
tallsvalg byr tegning av kartet på færre problemer,
særlig når distriktene blir større. Det gjelder selv
om en noen steder kan finne skjevheter i fordelin-
gen av mandater på valgkretsene som gir vel-
gerne veldig ulik stemmevekt (malapportion-
ment).2 Ofte anses det imidlertid som illegitimt
ikke å fordele mandatene på distrikter så propor-
sjonalt som mulig – all den stund en holder seg
med distrikter. Dette er lite studert i komparativt
perspektiv, men i en analyse fra noen år tilbake
kommer Norge, og særlig Island, dårligst ut blant
de nordiske landene.

Ved inndelingen i distrikter benyttes gjerne en
eller annen form for administrative enheter. Av
praktiske grunner knyttet til valggjennomføringen
er det vanskelig å gjøre noe annet. Det kan dreie
seg om kommuner, fylker eller regioner, eller
kombinasjoner av slike enheter. I Sverige er det
for eksempel i all hovedsak fylkene (län) som
utgjør valgkretser, men de tre største (Västra
Götaland, Skåne og Stockholm) er delt opp i flere
kretser (henholdsvis fem, fire og tre). Det er sær-
lig Stockholmsregionen som uten en deling ville

blitt en svært mye større valgkrets enn de andre.
Det er her Stockholm kommune som er skilt ut
fra de andre kommunene i fylket. Overført til nor-
ske forhold i tilfelle av en regionreform, kan en
gjøre det på samme måte: Hvis en region blir
svært stor befolkningsmessig (som Viken) eller
arealmessig (et sammenslått Troms og Finn-
mark), er det mulig å sette sammen kommuner
(eventuelt bruke de gamle fylkene) på en slik
måte at en får valgdistrikter som anses mer hen-
siktsmessige.

Det er flere sider ved valgsystemene som ikke
kommer frem gjennom den enkle, distriktsorien-
terte typologien vi har vist. Valgformelen er en
ting. Den er særlig viktig hvis distriktene gjen-
nomgående er små. Hvis hele landet utgjør en
valgkrets, spiller valgformelen  –  for eksempel
om det er D’Hondts metode, Sainte-Laguës
metode eller noe annet som benyttes  –  mindre
rolle. Slike ting som sperregrenser kommer også
inn i bildet; en stor andel av landene i Europa har
bygget inn en eller annen sperre mot at små par-
tier får (full) uttelling.

3 Politiske konsekvenser av 
distriktsinndeling

Poenget i denne delen er å si noe om politiske
konsekvenser av valgsystemers distriktsinnde-
ling. Det kan være vanskelig å peke på vesentlige
konsekvenser av institusjonelle detaljer som

2 Arealfaktoren i det norske systemet er et slikt element som
systematisk favoriserer velgere i større, tynt befolkede
områder. 

Figur 3.2 Minimum og maksimum distriktstørrelse ved forholdstallsvalg i Europa (eksisterende valgordninger 
uten land med kun enkeltkretser eller hvor hele landet utgjør valgkretsen). Norge (uten utjevningsmandater) 
vises med stiplet linje. N=27 land.
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dette. I mange tilfeller kan konsekvensene være
begrensede eller ubetydelige, mens det er sosiale
krefter og politiske skillelinjer som spiller førstefi-
olin. Clark og Golder (2006) er blant de som har
fremhevet dette. Shugart og Taagepera (2018)
argumenterer imidlertid kraftfullt for et institusjo-
nelt perspektiv, og demonstrerer empirisk (og
logisk) at det i alle fall gjelder visse aspekter av
valgsystemer (men ikke alle), og visse typer av
konsekvenser. Vi starter med betydningen av dis-
triktsinndeling for partisystemet, som er et stort
forskningsfelt med en betydelig litteratur over
flere tiår. Duverger (1954) er det moderne
utgangspunktet for denne typen studier, selv om
røttene går mye lenger tilbake (Riker 1982).

3.1 Partifragmentering

Hvis vi tenker oss et distrikt med to mandater til
fordeling ved et valg hvor flere partier deltar, er
det opplagt at bare et eller to partier blir represen-
tert. Størrelsen på distriktet angir en øvre grense
for hvor mange partier som kan få uttelling. Hvis
en har et land som er inndelt i mange slike distrik-
ter med to mandater, er det like opplagt at mer
enn to partier kan bli representert i den valgte for-
samlingen. Dette fordi ulike partier kan stille i
ulike deler av landet, eller de samme partiene del-
tar over alt men med forskjellig oppslutning rundt
om.

Duverger (1954; 1986) påpekte at flertallsvalg i
enkeltkretser har en tendens til å gå sammen med
topartisystemer, mens forholdstallsvalg som
oftest forbindes med flerpartisystemer. Holder vi
oss til situasjoner der det velges mellom kandida-
ter, er det formulert en såkalt M+1-regel (Cox
1997: 99–122). Her er M antall mandater i distrik-
tet, og M+1 angir en øvre grense for levedyktige
kandidater ved valgene i distriktet. Det innebærer
at mesteparten av stemmene i en enkeltkrets
(altså hvor bare én blir valgt) vil gå til to hoved-
konkurrenter, mens det vil være et sprang ned til
oppslutningen om den tredje kandidaten.3 Etter

hvert som distriktene blir større (og M vokser)
blir det vanskeligere. Forutsatt at velgerne er vel-
informerte om hvilken støtte de ulike kandidatene
har i opinionen, vil det fortsatt være slik at sjanse-
løse kandidater i liten grad tiltrekker seg velgere;
velgernes oppmerksomhet konsentreres om dem
som har reell mulighet til å bli valgt.

Hvis vi går fra valg av kandidater til valg mel-
lom partier  –  eller lister med kandidater  –  blir
det straks mer komplisert. Listevalg betyr at de
som stiller for et parti har koordinert innsatsen
sin, og at flere kandidater fra samme liste kan bli
valgt. Derfor gjelder ikke M+1-regelen på samme
måte lenger, og i store distrikter er det normalt
godt under M+1 partier som vinner mandater.
Figur 3.3 illustrerer dette på en enkel måte. Her
ser en størrelsen på distriktene ved det siste stor-
tingsvalget (uten utjevningsmandater siden kon-
kurransen der ikke foregår lokalt på samme
måte), og antall partier som vinner minst ett man-
dat. I de minste fylkene går alle mandatene i 2017
til ulike partier. I de mellomste fylkene er det stort
sett fire partier som får uttelling (Vestfold er unn-
taket med 3), og stort sett er det slik at det ikke er
noe femte parti med realistiske mandatsjanser. I
de største fylkene er det enda noen flere partier
som kommer inn (i Akershus var det for eksempel
også et parti til som hadde sjanse til å ta sisteman-
datet). I eksempelet synes det klart at større dis-
trikter innebærer flere partier, men en ligger langt
unna den øvre grensen for antall levedyktige kan-
didater (om det altså hadde vært rent kandidat-
valg).

Det er to mekanismer som virker bestem-
mende på partimangfoldet i et distrikt. For det før-
ste gjør  –  som allerede antydet  –  en psykologisk
effekt på velgerplan seg gjeldende. En del velgere
som aller helst foretrekker et parti som har små
sjanser til å nå opp og bli valgt, vil heller støtte
noen som har realistiske sjanser til å bli valgt enn
å «kaste bort» stemmen på sjanseløse partier.
Enkelt (og litt upresist) sagt: De små partiene blir
mindre, og de store større. Denne formen for stra-
tegisk opptreden undergraver støtten til alle bort-
sett fra de som antas å ha mandatsjanser.

For det andre er det tale om at en mekanisk
effekt også kan gjøre seg gjeldende. Den har med
selve valgformelen å gjøre, og hvordan stemmer
oversettes til mandater. Det kan for eksempel
være slik at valgformelen ikke behandler alle kon-
kurrentene i distriktet helt likt eller nøytralt, men
at det er en skjevhet til fordel for større partier.
D’Hondts metode er en som gir en fordel til større
partier (særlig hvis distriktene ikke er så store),
mens Sainte-Laguës metode er nøytral dersom

3 Et enkelt eksempel for å illustrere dette er (demokratiske)
presidentvalg. De gjennomføres i hovedsak etter to meto-
der. For det første er det slik i mange republikker at kandi-
daten med flest stemmer vinner, og det arrangeres følgelig
kun én valgrunde. Den andre muligheten er å arrangert et
omvalg dersom ingen kandidat får flertall i første runde.
Ved omvalget deltar bare de to sterkeste kandidatene fra
første runde. Ut fra M+1-regelen skal en forvente at det
utkrystalliserer seg to hovedkandidater i den førstnevnte
typen (first-post-the-post) valg (siden M=1), mens det i det
andre tilfellet ofte vil stå mellom tre hovedkandidater når
valgdagen nærmer seg. I første valgrunde er nemlig M=2
(det er to som går videre). Dette samsvarer med empiriske
funn (Jones 1999, 2004; Rasch 2000: 117). 
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første deletall ikke er forøket (slik det er gjort i de
skandinaviske landene). Den partimessige nøytra-
liteten ved Sainte-Laguës metode svekkes gradvis
med økningen av første deletall.

Gjennomgående er det førstnevnte (psykolo-
giske) mekanismen viktigere for partisystemet
enn den sistnevnte (mekaniske), selv om det kan
variere noe. Etter hvert er det kommet studier
som i aller høyeste grad viser at taktisk eller stra-
tegisk stemmegivning er en realitet ved forholds-
tallsvalg, på samme måte som ved flertallsvalg
(Cox 1997; Aardal og Rasch 2015; Jenssen 2015,
se også Helland og Saglie 2003).

I tabell 3.2 er det et eksempel på hvordan dis-
triktsstørrelse slår ut på partisystemet. Her vises
det hvordan mandatfordelingen ble ved stortings-
valget 2017 i de tre fylkene Akershus, Buskerud
og Østfold, fylker som har henholdsvis 16, 8 og 8
distriktsmandater. Sammenholdt med den sam-
lede stemmefordelingen, fremgår det at Ap og FrP
får svært god uttelling og at en rekke småpartier
underrepresenteres. Dersom en fordeler alle de
32 distriktsmandatene i én operasjon, som om en
hadde regionen Viken som valgkrets, er det hele
fire mandater som bytter plass. Ap og FrP taper to

mandater hver, og disse går i stedet til de langt
mindre partiene SV, V, MDG og KrF.

I en forstand er eksempelet urealistisk: Det er
all grunn til å anta at stemmetallene ville blitt
annerledes dersom velgerne hadde stemt i en
sammenslått region der småpartier i utgangs-
punktet ville ha større sjanse på gevinst enn i fyl-
kene separat. Det har blant annet med den nevnte
psykologiske effekten å gjøre. Likevel har eksem-
pelet et par helt generelle poenger. For det første
fører større distrikter til at flere partier blir repre-
sentert; med større distrikter følger en fragmente-
ring av partisystemet. For det andre har størrel-
sen på distrikter betydning for graden av propor-
sjonalitet. Det er enkelt å se i tabell 3.2 at mandat-
fordelingen for en sammenslått region ligger nær-
mere stemmefordelingen enn mandatfordelingen
for fylkene separat (sammenlign prosentfordelin-
gene). Det er slik at for enhver gitt stemmeforde-
ling (og valgformel), blir mandatfordelingen mer
proporsjonal når distriktsstørrelsen øker.

Samtidig skal vi være klar over at proporsjona-
liteten i valgsystemet delvis er dynamisk, og den
kan endre seg over tid når partienes oppslutning
endrer seg. Faktisk ser det for en stor del ut til å

Figur 3.3 Antall distriktsmandater og antall partier i fylkene ved stortingsvalget 2017.
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være slik at norske valgreformer umiddelbart har
sikret bedre gjenspeiling av velgernes stemmegiv-
ning ved fordelingen av stortingsmandatene, men
at proporsjonaliteten gradvis svekkes igjen over
tid når partier og velgere har tilpasset seg de nye
reglene (se figur 3.4).4

Vi kan illustrere sammenhengen mellom dis-
trikter og partisystem videre ved å trekke inn et
komparativt bilde. Figur 3.5 viser sammenhengen

mellom gjennomsnittlig distriktsstørrelse og par-
tisystem ved demokratiske valg i europeiske land

Tabell 3.2 Regneeksempel med stemmetall og mandatfordelingen for fylkene Akershus, Buskerud og Østfold 
ved stortingsvalget 2017, sammenlignet med mandatfordeling for en sammenslått region gitt uendret 
stemmefordeling.

Partier
Andel stemmer

Sammenslått

Antall mandater
separate fylker Akershus,

Buskerud og Østfold
Andel mandater

sammenslått (Viken)

H 28 % 9 (28 %) 9 (28 %)

Ap 28 % 11 (34 %) 9 (28 %)

FrP 16 % 7 (22 %) 5 (16 %)

Sp 8 % 3 (9 %) 3 (9 %)

SV 5 % 1 (3 %) 2 (6 %)

V 5 % 1 (3 %) 2 (6 %)

MDG 3 % 0 1 (3 %)

KrF 3 % 0 1 (3 %)

Rødt 2 % 0 0

Sum 98 % 32 (99 %) 32 (99 %)

Figur 3.4 Proporsjonaliteten ved norske valg fra 1906, målt med Loosemore-Hanby indeksen. Ulike 
valgordninger.
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4 Det finnes en rekke mål for proporsjonalitet, og de kan gi
litt forskjellige resultater. Her er det benyttet et av de
enkleste, nemlig Loosmore-Hanby indeksen. Indeksver-
dien for et bestemt valg fremkommer ved å summere og
halvere absoluttverdiene for avviket mellom hvert enkelt
partis stemmeandel og mandatandel (Loosemore og
Hanby 1971). Når indeksverdien er nær null, er mandatfor-
delingen helt proporsjonal.  
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(inkludert Israel og Tyrkia) i tiden etter 1945. Når
det gjelder partisystem benyttes ikke antall par-
tier, men et mål som tar hensyn til det relative
størrelsesforholdet partiene imellom. En kan for
eksempel ha et topartisystem selv om det er mer
enn to partier som er representert, hvis det er slik
at de to partiene er nokså like og helt domine-
rende. Et rent fempartisystem finnes når det er
fem like store partier. Ved ujevnt styrkeforhold i
mandater de fem partiene imellom, vil imidlertid
systemet kunne være alt fra et med ettpartidomi-
nans til et fempartisystem. Dette fanges opp ved
beregning av effektivt antall partier (Laakso og
Taagepera 1979).5 Den stiplede linjen på figurene
viser trenden i materialet. Selv om vi nå inklude-
rer enkle så vel som komplekse valgsystemer
med flere nivåer og kanskje utjevningsmandater,
er det  –  tross stor spredning  –  en tendens til
større partimangfold når gjennomsnittlig dis-
triktsstørrelse øker. Tendensen er dokumentert
klarere i komparative analyser på distriktsnivå

(Potter 2014; Singer og Stephenson 2009; Singer
og Gershman 2018; Monroe og Rose 2002; van de
Wardt 2017).6

Lengst til høyre i den øverste figuren (3.5a)
vises nederlandske (150 mandater) og israelske
(120 valg) valg. Mandatfordelingen skjer i begge
tilfeller med hele landet som én valgkrets. I Ned-
erland har det over denne perioden skjedd en
nokså sterk fragmentering av partisystemet (til
mellom 7 og 8 partier), særlig fra 1990-tallet av.
Valgordningen har blitt lite endret underveis, og
distriktsstørrelsen har vært konstant. Likedan har
det vært en veldig sterk fragmentering av det isra-
elske partisystemet over tid, selv om valgsystemet
har vært det samme. Det som særlig endret par-
tisystemet, som i en lang periode lå nær et topar-
tisystem, var innføring av direkte valg av statsmi-
nister i 1996. Det innebar at velgerne ikke lenger

5 Effektivt antall partier beregnes ved å dele 1 på summen av
kvadrerte proporsjoner for hvert enkelt partis representa-
sjon i den lovgivende forsamlingen.  

6 I utgangspunktet er det sosial heterogenitet (eller politisk
geografi) som sammen med valgkretsens størrelse forkla-
rer effektivt antall partier. Nyere studier har også vist at
stor variasjon i størrelsen på valgkretsene i et land, hvor
noen da blir veldig store, driver partimangfoldet høyere
enn gjennomsnittsstørrelsen på distriktene ellers skulle
tilsi.

Figur 3.5 Gjennomsnittlig distriktstørrelse og antall parlamentspartier. Valg i europeiske demokratier etter 
1945 (uten valg i Russland, Serbia og Ukraina). N=518.
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trengte å tenke på regjeringsspørsmålet når de
avga stemme, med det resultat at de to store, tra-
disjonelle regjeringspartiene fikk sin oppslutning
dramatisk redusert. Etter at direktevalget av
regjeringssjef opphørte (2001), kom det gamle
partisystemet ikke tilbake  –  fragmenteringen ved-
varte. Lignende variasjon kan en også se i en del
andre land. Effektivt antall partier i det danske
Folketinget gjorde et byks ved «jordskjelvvalget» i
1973, men har senere stabilisert seg på et lavere
nivå. Økningen i Norge fra et nivå i overkant av 3
til noe over 4 kommer i 1989, som er det første val-
get med utjevningsmandater.

Den nederste figuren (3.5b) forstørrer områ-
det som ligger til venstre i den øverste figuren.
Dette er valg i land som har flere distrikter. Norge
har ligget med en gjennomsnittlig distriktsstør-
relse på rundt 8 (utjevningsmandater unntatt), og
i snitt opp mot 4 i effektivt antall partier etter 1945
(over 4 etter 1989). Det er selvsagt mange forhold
som har betydning for utviklingen av et partisys-
tem. Distriktsstrukturen i valgsystemet er bare
ett.

Lovgivende forsamlinger er av ulik størrelse. I
noen nyere analyser er det argumentert for at en
bør ta hensyn til dette når en diskuterer betydnin-
gen av distriktsinndeling for graden av partifrag-
mentering (Taagepera 2007; Shugart og Taage-
pera 2018: 101 ff.). Det vises at effektivt antall par-
tier kan predikeres ganske godt på grunnlag av
produktet av antall mandater i den valgte forsam-
lingen og gjennomsnittlig antall distrikter («the
seat product model»), selv om land med flere
typer og/eller nivåer av distrikter kompliserer bil-
det noe.7

3.2 Valgdeltakelsen

At valgdeltakelsen normalt er høyere ved for-
holdstallsvalg enn flertallsvalg i enkeltkretser er
et veletablert funn, og noe en også kunne obser-
vere i en rekke land ved overgangen til forholds-
tallsvalg. Også i Norge økte valgdeltakelsen da en
gikk over til et PR-system i 1921. Senere analyser

har vist at bakgrunnen for økt deltakelse var sam-
mensatt. En ting er at velgere som ikke støtter
noen av hovedkandidatene ved et flertallsvalg,
heller velger å sitte hjemme enn å stemme på en
sjanseløs kandidat eller å stemme taktisk på noen
en ikke liker så godt. Flere vil kunne gi reelt
uttrykk for sine preferanser ved forholdstallsvalg.
Det er imidlertid også blitt vist i det norske tilfellet
at det var store forskjeller i hvor intens konkur-
ransen var i enkeltkretsene rundt om i landet, og
der konkurransen om mandatet var lav, var det
også færre som fant veien til stemmelokalene.
Siden det var mange valgkretser av denne typen
(«safe seats»), ble deltakelsen alt i alt begrenset
(Cox et al. 2016). Selb (2009) viser i en større
komparativ analyse at graden av lokal konkur-
ranse generelt er veldig viktig for deltakelsen ved
valgene.

Hva er mekanismene bak høyere valgdelta-
kelse ved forholdstallsvalg? Vi har allerede nevnt
ett av forholdene: Når det er flere med mandat-
sjanser i en valgkrets, er det også flere velgere
som vil kunne gi dekkende uttrykk for sine prefe-
ranser. Færre blir hjemme fordi de ikke finner et
parti å stemme på, og bortkastede stemmer utgjør
mindre av et problem. Det at kampen gjelder flere
mandater, og at flere partier øyner sjanse til å ta et
mandat (enn i enkeltkretser), bidrar også til bre-
dere innsats for å mobilisere velgere. Det øker
også deltakelsen (Smith 2018).

Det neste spørsmålet en kan stille er om delta-
kelsen også vil variere systematisk innenfor PR-
systemene, avhengig av størrelsen på valgkret-
sene. Er det slik at deltakelsen er høyere i de stør-
ste valgkretsene? Figur 3.6 illustrerer dette for de
siste norske valgene. Bildet er ikke entydig, og
det er betydelig variasjon på hvert trinn av dis-
triktsstørrelse, men tendensen er likevel i tråd
med forventningene: Deltakelsen er høyest i de
største valgkretsene. Samtidig må det understre-
kes at dette er en enkel, bivariat sammenheng på
aggregert nivå, som ikke er kontrollert for fakto-
rer som vi vet fra valgundersøkelser at påvirker til-
bøyeligheten til å stemme. Til tross for dette er
det rimelig å anta at en eventuell justering av kar-
tet slik at valgkretsene gjennomgående blir
større, ikke vil påvirke valgdeltakelsen negativt.

7 Nærmere bestemt vises det både empirisk og logisk at
effektivt antall partier ENPP = (MS)1/6, der M er gjennom-
snittlig distriktsstørrelse og S er antall mandater i den aktu-
elle forsamlingen.



450 NOU 2020: 6
Vedlegg 3 Frie og hemmelige valg

3.3 Parlamentet

Måten representanter velges til parlamentet på, vil
kunne påvirke både organisering, adferd og roller
i parlamentet. En viktig grunn til dette er at val-
greglene kan oppmuntre representanter til å opp-
tre på bestemte måter dersom de ønsker å bidra
til gjenvalg for seg selv eller eget parti (Mayhew
1974). Empirisk er det likevel ikke alltid så klart at
insentiver knyttet til valgsystemet har betydning, i
alle fall ikke når det gjelder finere nyanser innen-
for samme type valgsystem (eksempelvis mindre
forskjeller i distriktsstørrelse ved forholds-
tallsvalg). Det er i liten grad funnet effekter av
valgsystem på parlamentarisk organisering, her-
under komitesystemet og komiteenes status og
rolle (Martin 2018).

Heidar og Karlsen (2018) har nylig studert
stortingsrepresentantenes forståelse av egen rolle
i spenningsforholdet mellom partiet og hjemdis-
triktet. Gitt valgsystemet vi har, et PR-system med
lokale nominasjonsprosesser og (for alle prak-
tiske formål) lukkede partilister, er det ikke over-
raskende at det er svært utbredt blant represen-
tantene å peke på partiet og partiets velgere i
hjemdistriktet som kjernen i representantrollen.
Det er ikke velgerne i landet som helhet eller
(alle) velgerne i hjemdistriktet som en primært
søker å ivareta interessene til. Samtidig er det vik-
tig at det er tale om å representere eget partis vel-
gere i hjemdistriktet på aktuelle arenaer og i
beslutningsprosesser, heller enn bedrive «consti-
tuency service» overfor hjemdistriktet på mer
individuell basis (Arter 2018). Det siste preger i

mye større grad parlamenter der representantene
velges fra enkeltkretser, der hver enkelt represen-
tant er alene om å representere et distrikt. Data i
forskjellige arbeider av Audrey og Depauw (2018;
2014) tyder på at det er store forskjeller i hvordan
representantrollen oppfattes også innad i
systemer med forholdstallsvalg. Graden av velger-
påvirkning av personvalget forklarer noe av varia-
sjonen. Norge fremstår som et av landene der
representantene har aller sterkest fokus på parti-
ets egne velgere, og i sterkest grad ser seg selv
som partidelegater. En svensk undersøkelse tyder
på at det er noen forskjeller i ivaretakelse av repre-
sentantrollen avhengig av valgdistriktets størrelse
(Karlsson 2018). Når det gjelder spørreaktivitet i
Stortinget, er det likedan tegn til at det kan ha
betydning om representanten innehar et siste-
mandat eller er eneste representant for sitt parti i
et fylke (Rasch 2011). Veldig klare effekter er det
imidlertid ikke, og en reform som justerer dis-
triktsstrukturen vil neppe slå særlig ut.

I norsk sammenheng er selvsagt ikke alle stor-
tingspartier representert i alle fylker. Likevel er
det i alle fall i noen grad utviklet uformelle normer
i partiene (Heidar og Karlsen 2018). I mindre par-
tier blir gjerne urepresenterte fylker fordelt repre-
sentantene i mellom, slik at alle fylker får en
ansvarlig kontakt. Er det tale om større partier
med flere representanter i et fylke, fordeles
ansvarsområder eller kontaktpunkter blant repre-
sentantene. Både distriktsstrukturen og partisys-
temet vil være bestemmende for hvordan dette
arter seg i praksis, og det vil følgelig også kunne
påvirkes av endringer i størrelsen på valgkret-

Figur 3.6 Distriktsstørrelse (uten utjevningsmandat) og fylkesvis deltakelse ved valgene 2005–2013.
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sene. Hvis en går tilbake til tabell 3.2, og eksempe-
let med tre fylker separat versus én stor valgkrets,
vil langt mer hvile på uformelle fordelingsmeka-
nismer i det sistnevnte tilfellet dersom en skal
sikre at alle deler (geografisk) av den sammen-
slåtte valgkretsen ivaretas like godt. Samtidig blir
representasjonen bredere hvis flere partier får
sete  –  partier som kanskje har måttet ivaretatt
dette området indirekte og uformelt via represen-
tanter for andre valgkretser.

4 Konklusjon

Forskningen om konsekvenser av distriktsinnde-
lingen i valgsystemer er omfattende, men konsen-
trert til relativt få temaer. Det som særlig har fått
oppmerksomhet er betydningen av distriktsstruk-
turen for partisystemet og graden av partifrag-
mentering, for representativiteten eller proporsjo-
naliteten ved valgene, og i noen grad for valgdelta-
kelsen. På disse områdene er det også demon-
strert nokså klare sammenhenger; det er vist at
institusjonelle detaljer knyttet til størrelsen på
valgdistriktene faktisk har (selvstendig) effekt.
Med større distrikter blir det flere partier, høyere
grad av proporsjonalitet og en viss tendens til høy-
ere valgdeltakelse.

Når det gjelder distriktenes betydning for
arbeidet i parlamentet, parlamentarikerrollen og
kontakten med velgerne, er forskningen begren-
set. Det er lite av robuste funn og klare sammen-
henger å gripe fatt i ut over det som gjelder sam-
menligninger av parlamentarikere som velges i
enkeltkretser mot de som velges i flerper-
sonskretser. Mangelen på klare funn kan være
medvirkende til at forskningen på området ikke er
særlig omfattende (det er vanskelig å publisere
ikke-funn).

Med større distrikter følger en lavere terskel
for representasjon (som riktignok kan påvirkes
ved en sperregrense). Dette gir på sett og vis
større åpenhet mot minoritetssynspunkter av ulik
art, og nye bevegelser som måtte vokse frem.
Samtidig må en forvente en viss fragmentering av
partisystemet, og at det blir flere partier som kon-
kurrerer og vinner mandater.8 Partifragmentering
innebærer vanskeligere styringsforhold, i alle fall
så lenge vi har med parlamentariske systemer å
gjøre. Regjeringsdannelsen blir mer komplisert,
og det kan bli mer utfordrende å bygge ansvarlige
flertall bak beslutninger. Økt partimangfold gir
også lett økt polarisering. Den andre siden av
mynten har med representativitet å gjøre. Større
distrikter gir mer proporsjonale valgresultater, alt

annet likt. Med andre ord: På den ene siden par-
tifragmentering og vanskeligere styringsforhold,
og på den andre en fordeling av mandater som er
bedre i samsvar med velgernes preferanser. Hvor-
dan disse hensynene bør avveies mot hverandre
ved inndelingen av distrikter  –  utvilsomt en av de
viktigste sidene ved utforming av valgordninger  –
er ikke et (rent) faglig spørsmål, men et normativt
eller politisk. Det finnes ingen fasit; noen vil vekt-
legge styringsdyktighet og andre representativi-
tet, og begge deler er selvsagt legitimt.

Det er likevel mulig å peke på ordninger hvor
hensynene ivaretas på optimal måte. Etter en
grundig analyse av grad av disproporsjonalitet og
styringsdyktighet (accountability/partisystem) i
et stort antall land over en periode på opptil 60 år,
konkluderer Carey og Hix (2011) med at det fin-
nes et valgordningsmessig «sweet spot» (se også
St-Vincent et al. 2016): Ved å benytte forholds-
tallsvalg med små til middels store distrikter taper
en lite med hensyn til proporsjonale valgresulta-
ter, samtidig som en unngår særlig fragmentering
av partisystemet  –  og dermed et godt grunnlag
for ansvarlighet og styringsdyktighet. Om vi går
tilbake til Norge, og justering av valgkretsene i
samsvar med regionreformen, havner en ut med
en distriktsstruktur et stykke unna det Carey og
Hix (2011) anser som optimalt. En vinner lite med
hensyn til å redusere disproporsjonalitet, men risi-
kerer økt fragmentering av partisystemet.
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Vedlegg 4  

Personvalg ved stortingsvalg: 
Konsekvenser av ulike valgordninger

Johannes Bergh1 og Jo Saglie2

1 Innledning3

Ved norske stortingsvalg har velgerne i dag ingen
innflytelse over hvilke personer som velges inn fra
partienes lister. Riktignok er det mulig å rette på
listene, ved å renummerere og stryke kandidater.
Slike endringer har likevel bare effekt hvis over
halvparten av et partis velgere i et fylke gjør akku-
rat den samme endringen. Det har aldri skjedd, så
vidt vi vet. Det forrige valglovutvalget (NOU
2001: 3) foreslo å innføre en ordning med person-
stemmer både ved stortingsvalg og fylkestings-
valg, men Stortinget vedtok den gang å innføre
personvalg bare ved fylkestingsvalg.123

På 2010-tallet ble personvalgordning ved stor-
tingsvalg igjen satt på dagsordenen. På oppdrag
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
gjennomførte Institutt for samfunnsforskning en
omfattende undersøkelse av mulige konsekvenser
av endringer i personvalgreglene ved stortings-
valg, publisert i en lengre rapport (Bergh mfl.
2014) og oppsummert i en kortere tidsskriftsartik-
kel (Bergh mfl. 2016). Rapporten inneholdt en
gjennomgang av forskningen på konsekvensene
av personvalg for velgeratferd, kandidater, valg-
kamp og partiene. I tillegg ble det gjort simulerin-
ger av valgutfall med utgangspunkt i personvalg-
ordningene ved fylkestingsvalg og ved valg i Sve-
rige, der vi brukte data for avgitte personstemmer
ved stortingsvalget i 2013.

I rapporten simulerte vi nær mere bestemt
utfall ved ulike kombinasjoner av tre variabler. To
av disse er aspekter ved personvalgordningen,
som Stortinget selv kan avgjøre. Her tok vi
utgangspunkt i de forskjellene som finnes mellom

den norske fylkestingsvalgordningen og person-
valgordningen i Sverige:
– Anledning til å gi én versus flere personstem-

mer. Ved fylkestingsvalg kan velgerne gi per-
sonstemmer til så mange kandidater på lista
som de ønsker, mens velgere i Sverige bare
kan gi én personstemme.

– Ulike nivåer på sperregrensa (inkludert 5 og
8 %). For at personstemmer skal ha effekt ved
fylkestingsvalg må minst 8 prosent av listas vel-
gere ha gitt personstemme til en kandidat. I
Sverige er tallet 5 prosent av listas velgere.

Den tredje variabelen er derimot noe som ligger
utenfor Stortingets kontroll:
– Andel velgere som gir personstemme. Her tok

vi utgangspunkt i det faktiske nivået på person-
stemmegivning ved stortingsvalg, og omfanget
av personstemmegivning ved kommunestyre-
valg.

Dette notatet bygger på rapporten fra 2014, men
konsentrerer seg om simuleringer av to alterna-
tive personvalgordninger som ble foreslått i Stor-
tinget i juni 2016. Stortinget behandlet da forslag
til endringer i personvalgordningen ved stortings-
valg. Departementet hadde foreslått å innføre
samme ordning som for fylkestingsvalg. Det var
for så vidt et flertall som støttet at en form for reelt
personvalg skulle innføres ved stortingsvalg, men
ikke flertall for noen konkret ordning. Kristelig
Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti foreslo
hver sin alternative personvalgordning. Stortinget
vedtok å be regjeringen komme tilbake med et
nytt forslag til personvalgordning der også disse
alternative forslagene skulle vurderes.4

1 Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning.
2 Forsker I ved Institutt for samfunnsforskning.
3 Notatet er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderni-

seringsdepartementet, til bruk i Valglovutvalgets arbeid. Vi
vil takke Dag Arne Christensen for kommentarer til et tidli-
gere utkast. 

4 Se referat fra Stortingets møte 10. juni 2016, 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/
Publikasjoner/Referater/Stortinget/2015-2016/160610/6/,
og innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen:
Innst. 402 L (2015–2016).
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Tema for dette notatet er altså hvordan disse
to ordningene vil kunne fungere, og hvilke konse-
kvenser de kan få, sammenlignet med de person-
valgordningene som tidligere ble utredet. Vi vil
først oppsummere noen hovedresultater fra de
forrige simuleringene, og beskrive de forutsetnin-
gene som både de forrige og de nye simulerin-
gene bygger på. Deretter gjør vi simuleringer av
hver av de to modellene, under ulike forutsetnin-
ger. I neste del sammenligner vi de to modellene
med hverandre, og med dem som ble vurdert i
2014-rapporten. Deretter følger en kort diskusjon
av mulige konsekvenser av en sammenslåing av
valgdistrikter i tråd med den nye fylkesinndelin-
gen, før vi avslutter med en oppsummerende dis-
kusjon.

2 Hovedresultater fra tidligere 
simuleringer5

Simuleringene som vi har gjort tidligere bygger
naturligvis på en rekke forutsetninger, som vi skal
beskrive nærmere nedenfor. Hvilke effekter en
personvalgordning kan få, vil være avhengig av en
rekke forhold. Den konkrete utformingen av per-
sonvalgordningen er selvsagt viktig. En lav sper-
regrense og mulighet til å gi mer enn én person-
stemme gir større spillerom for velgerinnflytelse.
Effektene vil også være avhengig av forhold som
ligger utenfor selve valgordningen: I hvilken grad
velgerne tar personstemmeretten i bruk? I hvil-
ken grad bruker kandidatene muligheten til å
drive personlig valgkamp? I hvilken grad forekom-
mer det interne konflikter i partiene? Og i hvilken
grad nominerer partiene sine mest populære kan-
didater øverst på listene?

I de forrige simuleringene var et viktig spørs-
mål hvilke konsekvenser valgordningen ville få
for hvem som blir valgt inn på Stortinget: Hvor
mange av dagens representanter ville mistet sin
plass hvis personvalgordningen ville være anner-
ledes, til fordel for kandidater med flere person-
stemmer? Dette berører et kjernepoeng i debat-
ten: avveiningen mellom velgernes mulighet til å
avgjøre hvilke personer som skal representere
dem, og partienes ønske om å sikre plass for kan-
didater som er viktige for partiets parlamentariske
arbeid.

Vi anslo omfanget av det vi kaller velgervalgte
representanter. Dette er representanter som ville
bli valgt inn ved en personvalgordning, men ikke

hvis partienes rangering er avgjørende. At vel-
gerne hovedsakelig stemmer på toppkandidatene,
begrenser omfanget av velgervalgte representan-
ter  –  siden velgerne gjerne gir sin personstemme
til kandidater som uansett ville blitt valgt inn. Men
selv om det ofte er enighet mellom velgere og par-
tier om hvem som bør prioriteres, kan personvalg
gi et potensial for utskiftning. Vi kan ikke ute-
lukke at velgerne i visse situasjoner vil stemme på
andre enn dem som partiet har prioritert – ukoor-
dinert eller i en organisert aksjon.

Erfaringene fra Sverige og fylkestingsvalg
tyder på at omfanget av velgervalgte representan-
ter vil bli beskjedent. Simuleringene som bygde
på personstemmene ved stortingsvalget 2013,
antydet likevel at omfanget kunne bli noe større.
Med en sperregrense på åtte prosent, varierte
andel velgervalgte representanter mellom 7 og 14
prosent – avhengig av om velgerne kan gi én eller
flere personstemmer, og av hvor mange velgere
som gir personstemme. Med fem prosents sperre-
grense varierte andel velgervalgte mellom 11 og
23 prosent.

Både erfaringene fra Sverige og simuleringer
av norske stortingsvalg og fylkestingsvalg peker
på en forskjell mellom større og mindre partier.
Store partier blir sterkt berørt av velgernes per-
sonstemmer uten noen sperregrense. Med en
sperregrense svekkes denne effekten for de
større partiene. Små partier får flest velgervalgte
representanter, sett i forhold til deres totale antall
representanter. En forklaring ligger trolig i at de
fleste fylkespartiene har et begrenset antall kjente
kandidater. Hvis fylkespartiet får valgt inn fem
stortingsrepresentanter, vil kandidatene lengre
ned på lista ofte være for ukjente til å passere sper-
regrensen. Når et fylkesparti bare får inn én
representant, kan derimot andrekandidaten oftere
være kjent nok til å være konkurransedyktig. Det
skal også færre stemmer til (i absolutte tall) for å
nå sperregrensa i et lite fylkesparti, noe som kan
gjøre mobilisering enklere. Siden små partier
gjerne bare får valgt inn én representant fra hvert
fylke, kan de samlet sett være mer utsatt for
utskiftninger som følge av personvalg.

3 Premisser for simuleringene6

Simuleringer av denne typen må baseres på en
rekke premisser, som kan være mer eller mindre
rimelige, men som vi uansett ikke vet sikkert hvor

5 Dette avsnittet bygger i stor grad på Bergh mfl. (2014,
2016). 

6 Store deler av dette avsnittet er hentet fra Bergh mfl. (2014,
2016). 
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godt vil treffe hvis det holdes et reelt valg med
personvalg. Vi tar utgangspunkt i de premissene
som lå til grunn for simuleringene i 2014, og som
også de nye simuleringene i dette notatet er
basert på. Vi bruker data fra stortingsvalget 2013,
som ble gjort tilgjengelig for oss av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, for å kunne sam-
menligne med de tidligere analysene av person-
valgordninger.

Da dette notatet i hovedsak var ferdigstilt fikk
vi også tilgang til data for stortingsvalget 2017 (fra
Valgdirektoratet). Vi har utelukkende brukt disse
dataene til å studere graden av og variasjonen i
listerettingen i 2017, sammenliknet med 2013.
Den typen av listeretting som vi benytter i våre
simuleringer er noe mindre utbredt i 2017 enn i
2013.7 Det er derfor ingen grunn til å tro at utsla-
get av velgernes rettinger i våre simuleringer ville
ha blitt større hvis vi hadde brukt 2017-tall. Det er
sannsynlig at utslagene ville ha blitt noe mindre.

Vi utnytter det faktum at velgerne i dag har en
mulighet til å uttrykke preferanser. Velgerne kan
renummerere listekandidater, altså endre range-
ringen av kandidatene. I tillegg kan de stryke kan-
didater. Et spesielt aspekt ved dagens personval-
gordning er at det ikke er mulig for velgere å gi en
positiv stemme til førstekandidaten på et partis
liste. Disse kandidatene kan bare renummereres
nedover på listen eller strykes.

Som nevnt har dagens personvalgordning
ingen reell effekt på Stortingets sammensetning.
Likevel valgte 11,9 prosent av velgerne å renum-
merere og/eller stryke kandidater på listene ved
2013-valget. Ut fra dette simulerer vi hva resultatet
av stortingsvalget 2013 hadde blitt med en reell
personvalgordning. Siden det ikke er aktuelt å
innføre strykninger eller andre former for «nega-
tive stemmer» i en ny personvalgordning, uteluk-
kes strykninger og renummereringer nedover fra
simuleringene. Vi bruker dermed renummererin-
ger oppover på listen som et substitutt for person-
stemmer. Alle renummereringer oppover vil i
simuleringene bli brukt som om det var person-
stemmer.

Problemet med denne metoden er at vi ikke
har personstemmer til førstekandidaten (siden det
ikke er mulig å renummerere førstekandidaten
oppover). Vi løser problemet ved å se på forholdet
mellom antall negative stemmer (strykninger og
renummereringer nedover) og positive stemmer

(renummereringer oppover) på hver enkelt liste.
Det viser seg at det er en nær sammenheng mel-
lom antall negative og antall positive stemmer til
hver enkelt kandidat. Politikere som er kjente, og
mye omtalte i media, får både positive og negative
personstemmer. Vi beregner hva forholdet er mel-
lom antall positive og negative stemmer på hvert
enkelt partis liste. For å gjøre det tar vi ut første-
kandidaten, som jo ikke får noen positive stem-
mer. Dette forholdstallet benyttes så til å beregne
et hypotetisk antall positive stemmer til førstekan-
didaten ut fra antallet negative stemmer til ved-
kommende. Beregningen av positive stemmer til
førstekandidaten betyr i praksis at de fleste første-
kandidater får mange personstemmer og er sikret
å bli valgt når personstemmene legges til grunn.
Den utvetydige erfaringen fra lokale valg i Norge
er at førstekandidaten får flest personstemmer.

Når førstekandidaten på hver liste har fått til-
delt personstemmer på denne måten kan vi gjen-
nomføre simuleringer av effekten av personstem-
mene. En viktig usikkerhetsfaktor er imidlertid
spørsmålet om hvor mange velgere som vil bruke
anledningen til å stemme på en person. I første
runde med simuleringer benytter vi faktiske per-
sonstemmetall fra stortingsvalget 2013, som
beskrevet ovenfor. Vi forutsetter da at velgerne
kan gi et ubegrenset antall personstemmer, som
jo er tilfellet med dagens ordning.

I andre runde med simuleringer forsøker vi å
ta høyde for at flere velgere trolig vil benytte
muligheten til å personstemme hvis dette blir inn-
ført som en ordning som har reell betydning for
sammensetningen av Stortinget. Vi forutsetter da
at velgerne vil være like tilbøyelige til å rette på
listene som de er ved kommunevalg, hvor person-
valgordningen jo er etablert og blir relativt mye
brukt. I hvert fylke ganger vi alle personstemme-
tallene med en faktor som gir en personstemme-
frekvens som er på nivå med kommunevalget i
2007, hvor rundt 40 prosent av velgerne gav en
personstemme.8 Dette forandrer ikke mønsteret i
personstemmegivningen, men bare volumet. I
praksis betyr det at det blir lettere å overskride
sperregrensene for at personstemmene skal telle.

I noen av analysene gjennomfører vi også en
tredje runde med simuleringer, der vi ønsker å
imitere en ordning hvor hver velger bare kan gi
én personstemme. Det er vanskelig å simulere en
slik ordning, da vi ikke vet om mønsteret i person-

7 Det gjelder renummereringer oppover på lista. Totalt ble
det gjort 507 000 slike rettinger i 2013, sammenliknet med
420 000 i 2017. Medianen for antall renummereringer oppo-
ver på listen i 2013 var 24 per kandidat. Det tilsvarende tal-
let i 2017 er 22. 

8 Vi benytter tall for personstemmegivning i fra 2007-valget,
fordi vi har disse tilgjengelig. Det ville trolig ikke ha foran-
dret noe særlig på resultatene om vi benyttet tall fra valget i
2011.
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stemmegivningen ville ha endret seg med en slik
ordning. Vi forutsetter at dette mønsteret ikke
ville ha endret seg. Videre forutsetter vi at hver
velger bare avga én personstemme; altså at det
totalt sett ble gitt så mange personstemmer som
det var velgere som rettet på listene ved stortings-
valget. Likevel beholder vi også her forutsetnin-
gen om at andelen velgere som retter på listene er
på nivå med kommunevalget. Det synes lite sann-
synlig at denne andelen skulle være så liten som
den var ved stortingsvalget 2013 om en ordning
med reelt personvalg ble innført ved stortings-
valg.

Det ligger også andre usikkerhetsfaktorer i
simuleringen. Et grunnleggende problem er at
beregningene bygger på stemmer som er avgitt
med en annen valgordning enn den som er fore-
slått. Et viktig forbehold er at partienes listeopp-
sett trolig vil bli tilpasset en ny valgordning: Popu-
lære politikere som ikke ønsker å bli valgt, vil ikke
lenger får en «hedersplass» nederst på listene,
siden det ikke vil bli mulig å gi dem en plass som
garanterer mot å bli valgt. Det er derfor viktig å
fastslå at disse simuleringene bare gir anslag –
som bygger på en rekke forutsetninger – og ingen
fasit for hvordan en ny valgordning vil fungere.
Ved å simulere ulike varianter av de to valgordnin-
gene som ble foreslått av KrF og SV, vil vi likevel
kunne gi et inntrykk av hvilke variasjoner som
kan finnes innenfor hver modell, og hvilke ram-
mer disse variasjonene utspiller seg innenfor.

4 Kommunevalgordning: 
stemmetillegg med og uten 
sperregrense

Vi skal først se på modellen som ble foreslått av
Kristelig Folkeparti. Denne personvalgordningen
bygger på ordningen som praktiseres ved norske
kommunestyrevalg, hvor velgerne kan gi et ube-
grenset antall personstemmer, og partiene kan gi
stemmetillegg til et visst antall kandidater. Det vil
være regler for hvor mange kandidater som kan
gis stemmetillegg på en liste (slik det er ved kom-
munestyrevalg); reglene vil knyttes til antall
representanter som velges fra hver valgkrets.
Stemmetillegget skal fungere på samme måte
som ved kommunestyrevalg, det vil si at det tilsva-
rer 25 prosent av alle stemmene en liste mottar.
For å illustrere hvordan kommunevalgordningen
virker, kan vi ta et eksempel: Hvis en kandidat
med stemmetillegg for eksempel får 100 person-
stemmer, og partiet får 1000 stemmer, vil denne
kandidaten sitte med 350 stemmer når partiets

plasser i kommunestyret skal fordeles (100 +
(1000*0,25)). Stemmetillegg gir altså kandidatene
et stort forsprang.

KrFs forslag til personvalgordning for stor-
tingsvalg inneholder imidlertid også et element
som ikke finnes i kommunevalgordningen, nemlig
en sperregrense på åtte prosent. En kandidat må
altså få personstemmer fra minst åtte prosent av
listas velgere, for at personstemmene skal telle
med i kandidatkåringen.

Dermed innebærer forslaget at to ulike meka-
nismer for å styrke partienes innflytelse over
hvem som blir valgt inn kombineres innenfor
samme valgordning: både stemmetillegg (som ved
dagens kommunevalgordning) og sperregrense
(som ved dagens fylkestingsvalgordning). Det
kan innvendes at en slik kombinasjon kan framstå
som unødvendig komplisert. Vi vil derfor også
simulere en personvalgordning med stemmetil-
legg uten sperregrense, i tillegg til KrFs forslag.

Den største utfordringen med å simulere en
personvalgordning som bygger på den som prak-
tiseres ved kommunestyrevalg, er å spesifisere
antall kandidater som får stemmetillegg på hver
liste. Riktignok forutsetter forslaget at det er skal
settes en grense for hvor mange kandidater som
kan få stemmetillegg, men vi vet ikke hvor en slik
grense vil bli satt. Det er i utgangspunktet umulig
å forutsi hvor mange kandidater som hvert enkelt
fylkesparti vil gi stemmetillegg. Vil for eksempel
Hordaland Høyre bare gi stemmetillegg til Erna
Solberg, til tre kandidater eller til åtte kandidater?
Ved kommunevalg ser vi at det er mange avveinin-
ger som ligger bak beslutningen om å prioritere et
visst antall kandidater. På den ene siden ønsker
man å sikre enkelte politikere som er viktige for
partiet, på den andre siden ønsker man også å gi
velgerne innflytelse. Hvordan slike avveininger
faller ut, vil trolig variere mellom partier og fylker
– slik vi i dag ser det ved kommunevalg.

For å løse dette problemet, vil vi simulere
utfall med fire ulike forutsetninger:
– Én mulighet er at vi antar at partiene ønsker

mest mulig kontroll over personutvelgelsen. I
så fall vil det være rasjonelt å gi stemmetillegg
til det antallet kandidater fylkespartiet fikk
valgt inn ved forrige valg. Hvis partiet får valgt
inn det samme antallet ved neste valg vil disse
kandidatene være så godt som «sikret» (se
f.eks. Bergh, Bjørklund & Hellevik 2010). Det
skjer selvsagt endringer i partienes oppslut-
ning i løpet av valgperioden, og ut fra menings-
målinger på det tidspunktet nominasjonene
avgjøres kan fylkespartiene få et enda bedre
anslag på hvor mange kandidater de vil få valgt
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inn. For enkelhets skyld velger vi å forutsette
at partiene gir stemmetillegg til det antall liste-
kandidater som partiet fikk valgt inn ved for-
rige valg (i 2009). Dette er simulering #1 i tabel-
lene 4.1 og 4.2 nedenfor.

– En annen mulighet er at fylkespartiene gir
stemmetillegg til færre kandidater enn det de
fikk valgt ved forrige valg (for eksempel én
færre). I så fall vil kandidatene som har stem-
metillegg som oftest være sikret plass, forut-
satt at partiet får valgt inn noen representanter.
Alle de resterende kandidatene deltar på like
fot i kampen om de gjenværende plassene, og
«listefyllet» vil ikke være sikret mot å bli valgt.
Dette er grunnlaget for simulering #2 i tabel-
lene 4.1 og 4.2, der vi forutsetter at partiene gir
stemmetillegg til én kandidat mindre enn det
partiet fikk valgt inn ved forrige valg.

– En tredje mulighet er at fylkespartiene gir
stemmetillegg til flere kandidater enn det de
fikk valgt ved forrige valg (for eksempel én
eller to flere). I så fall vil velgernes valg i prak-
sis som oftest stå mellom kandidatene som har
stemmetillegg, men ingen av disse er sikret
plass. «Listefyllet» nederst på listene vil deri-
mot som oftest være sikret mot å bli valgt.

Dette er grunnlaget for simulering #3 og #4 i
tabellene 4.1 og 4.2, der vi henholdsvis forut-
setter at partiene gir stemmetillegg til én og to
kandidat(er) mer enn det partiet fikk valgt inn
ved forrige valg.

Vi har ikke grunnlag for å si om noen av disse
scenariene er mer sannsynlige enn andre, men vi
vil på denne måten i det minste kunne gi et inn-
trykk av hvilke variasjoner som denne metoden
åpner for.

Forslaget innebærer at en velger skal kunne gi
flere personstemmer, så vi bygger på denne forut-
setningen. Vi simulerer imidlertid utfall ved ulikt
omfang på personstemmegivningen, slik vi gjorde
i 2014-rapporten.

I Tabell 4.1 presenterer vi simuleringer som
forutsetter at personstemmegivningen er på nivå
med det den var ved stortingsvalget i 2013, altså at
12 prosent ga en personstemme. I tabellen varie-
rer vi så nivået på sperregrensen (ingen sperre-
grense, 5 % og 8 %), og antall kandidater som par-
tiene gir stemmetillegg (som beskrevet ovenfor).

Vi ser at en del kandidater vil bli skiftet ut med
et slikt system, hvis det ikke legges inn noen sper-
regrense. I de fire ulike modellene våre uten sper-

#1 Forutsetter at partiene gir stemmetillegg til det antallet kandidater på listen som partiet fikk valgt inn ved forrige valg (i 2009).
#2 Forutsetter at partiene gir stemmetillegg til en kandidat mindre enn det antallet partiet fikk valgt inn ved forrige valg (i 2009).
#3 Forutsetter at partiene gir stemmetillegg til en kandidat mer enn det antallet partiet fikk valgt inn ved forrige valg (i 2009).
#4 Forutsetter at partiene gir stemmetillegg til to kandidater mer enn det antallet partiet fikk valgt inn ved forrige valg (i 2009).

Tabell 4.1 Simuleringer av effekten av personvalg ved stortingsvalg, ved bruk av kommunevalgordningen, 
med sperregrenser på 0, 5 og 8 prosent for at personstemmene skal telle. Forutsetter at 
personstemmegivningen er på nivå med stortingsvalget 2013. Antall representanter som blir valgt inn som 
følge av personstemmegivning. Valgresultat fra 2013.

Ingen sperregrense Sperregrense på 5 % Sperregrense på 8 %

Valg-
resultat

2013

#1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4

Totalt 28 31 22 27 7 9 6 5 4 5 1 2 169

SV 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 7

Ap 6 6 10 12 0 0 1 1 0 0 0 0 55

Sp 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 10

MDG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

KrF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Venstre 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 9

Høyre 13 15 6 7 4 4 2 0 2 2 0 0 48

FrP 4 2 5 7 1 0 2 3 0 0 1 2 29
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regrense får vi fra 22 til 31 velgervalgte represen-
tanter. Dette synker raskt til mellom 5 og 9 velger-
valgte med en sperregrense på 5 prosent, og mel-
lom 1 og 5 velgervalgte med en sperregrense på 8
prosent. Ut fra forslaget slik det ble framsatt, ser
det altså ut til at velgernes innflytelse vil bli kraftig
begrenset, og utskiftningene svært beskjedne –
med dette omfanget av personstemmegivning.

Ser vi på forskjeller mellom partiene, viser
denne simuleringen (i likhet med dem som ble
publisert i 2014-rapporten) at de fleste utskiftnin-
gene ville skje i de store partiene når vi gjør
beregningene uten sperregrense, men at denne
forskjellen jevnes ut når sperregrensen innføres
og økes. Det er likevel så få kandidater som skif-
tes ut i beregningene med 8 prosents sperre-
grense, at vi neppe kan si at små partier rammes
hardere enn andre.

Det er imidlertid ulike partier som blir berørt i
de fire ulike modellene, med ulike forutsetninger
om hvor mange kandidater som får stemmetillegg
fra partiene. I modellene 1 og 2, der partiene ga
stemmetillegg til samme antall kandidater – eller
færre – enn de som ble valgt ved siste valg, blir
utskiftningene størst i Høyre. I modellene 3 og 4,
der partiene ga stemmetillegg til flere kandidater

enn de fikk valgt inn sist, er det derimot Arbeider-
partiet som får flest utskiftninger (i modellen uten
sperregrense). Vi tror dette gjenspeiler det fak-
tum at Høyre hadde stor framgang ved valget i
2013. Dermed kunne partiet få inn forholdsvis
mange kandidater uten stemmetillegg i modell 1
og 2, slik at personstemmene fikk mer å si for
utvelgelsen av disse kandidatene. Tilsvarende
hadde Arbeiderpartiet en tilbakegang ved dette
valget. I modell 3 og 4 ville partiet dermed ha
mange flere kandidater med stemmetillegg enn
de som faktisk ble valgt inn, noe som også gir rom
for at personstemmer skal få betydning.

Tabell 4.2 er satt opp på samme måte som
Tabell 4.1, men her har vi økt omfanget av person-
stemmegivning til samme nivå som kommunesty-
revalg. Dette har liten betydning for simulerin-
gene uten sperregrense. Men i modellene med
sperregrense er utskiftningen klart større enn i
Tabell 4.1, siden flere personstemmer gjør at flere
kandidater passerer sperregrensa. Vi får mellom
13 og 27 velgervalgte med en sperregrense på 5
prosent, og mellom 9 og 16 velgervalgte med en
sperregrense på 8 prosent. Her er det heller ikke
noen tydelige tegn på at de små partiene rammes
mer av utskiftninger enn de store.

#1 Forutsetter at partiene gir stemmetillegg til det antallet kandidater på listen som partiet fikk valgt inn ved forrige valg (i 2009).
#2 Forutsetter at partiene gir stemmetillegg til en kandidat mindre enn det antallet partiet fikk valgt inn ved forrige valg (i 2009).
#3 Forutsetter at partiene gir stemmetillegg til en kandidat mer enn det antallet partiet fikk valgt inn ved forrige valg (i 2009).
#4 Forutsetter at partiene gir stemmetillegg til to kandidater mer enn det antallet partiet fikk valgt inn ved forrige valg (i 2009).

Tabell 4.2 Simuleringer av effekten av personvalg ved stortingsvalg, ved bruk av kommunevalgordningen, 
med sperregrenser på 0, 5 og 8 prosent for at personstemmene skal telle. Forutsetter at 
personstemmegivningen er på nivå med kommunestyrevalg. Antall representanter som blir valgt inn som 
følge av personstemmegivning. Valgresultat fra 2013.

Ingen sperregrense Sperregrense på 5 % Sperregrense på 8 %

Valg-
resultat

2013

#1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4

Totalt 29 33 23 27 21 27 13 17 14 16 9 9 169

SV 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 7

Ap 6 6 10 12 4 6 4 6 2 2 2 3 55

Sp 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 10

MDG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

KrF 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10

Venstre 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 9

Høyre 13 15 6 7 9 10 4 5 5 5 2 1 48

FrP 5 4 6 7 3 3 4 5 3 2 4 4 29
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5 Gradert stemmetillegg

Vi skal så se på modellen som ble foreslått av Sosi-
alistisk Venstreparti. Dette er en ordning der alle
kandidater gis et stemmetillegg som er vektet ut
fra listeplasseringen. Som i kommunevalgordnin-
gen er dette stemmetillegget en faktor som skal
multipliseres med antall stemmer som en liste får.
Men i motsetning til kommunevalgordningen er
stemmetillegget gradert. Sisteplass får minst, der-
etter øker stemmetillegget med 3 prosentpoeng
for hver plass oppover på lista. Som det går fram
av forslaget, er poenget «at det gis en forhånds-
rangering før personstemmene legges til».9

Denne ordningen er ikke brukt ved andre nor-
ske valg, men Aanund Hylland (2001: 539–540)
foreslo en tilsvarende ordning i et vedlegg til det
forrige valglovutvalgets innstilling. Et poeng med
dette systemet, ifølge Hylland (2001: 540), er at
«partiets innflytelse er altså gradert, og det er
ikke tale om alt eller intet, som i dagens regler for
kommunestyrevalg».

I forslaget er det lagt opp til å ta utgangspunkt
i sisteplass på lista. For sistekandidaten er stem-
metillegget lik antall stemmer lista har fått multi-
plisert med 1. For den nest siste kandidaten blir
stemmetillegget antall stemmer på lista multipli-
sert med 1,03, og for den tredje siste kandidaten
er tallet 1,06. Slik fortsetter det videre, og alle kan-
didater har dermed fått et stemmetillegg. Så leg-
ges stemmetillegget til personstemmene, og
denne summen avgjør hvem som velges inn.

Vi vil nevne et problematisk trekk ved denne
siden av forslaget. Antall listekandidater varierer
som kjent mellom valgdistriktene, og kan også
variere mellom partier innenfor samme valgdis-
trikt. Dermed får førsteplassene ulik vekt i ulike
valgdistrikter og ulike partier. Det er enklere å
gjennomføre simuleringene hvis vi tar utgangs-
punkt i førsteplassen, og så reduserer stemmetil-
legget med 3 prosentpoeng for hver plass nedover
på lista. Vi har derfor gitt førstekandidaten et
stemmetillegg lik antall stemmer lista har fått mul-
tiplisert med 1. For andrekandidaten blir stemme-
tillegget antall stemmer på lista multiplisert med
0,97, og så videre.

Hvis prinsippet om graderte stemmetillegg
skulle bli vedtatt, vil vi foreslå å bruke denne
beregningsmåten. Det blir ingen substansiell for-
skjell i resultatene. Et mulig problem kan oppstå
hvis vi får sammenslåtte valgkretser som tilsvarer
de nye fylkene, siden man da ville få så lange kan-
didatlister i enkelte kretser at denne metoden ville
bringe oss ned under null for de nederste kandida-
tene. Det kan i så fall løses ved at alle de nederste
kandidatene får samme (og laveste) sats.

Videre bør det nevnes at selv om tre prosent-
poeng kan høres ganske lite ut, blir effekten stor
på lister med mange navn. I Oslo har de fleste
listene 25 kandidater, noe som gir en forskjell i
stemmetillegg på 75 prosentpoeng mellom første-
kandidaten og sistekandidaten. Det er langt mer
enn de 25 prosentpoengene som finnes i dagens
kommunestyrevalgordning og i KrFs forslag. Vi
mener derfor at det er nyttig å – i tillegg til SVs
forslag – også simulere en modell der vi endrer
stemmetillegget med ett prosentpoeng for hver
plass nedover på lista, i stedet for tre.

Forslaget om gradert stemmetillegg inne-
holder ingen sperregrenser. Det er ikke spesifi-
sert om velgerne kan gi én eller flere personstem-
mer med en slik ordning. Vi vil simulere begge
mulighetene, samt ulikt omfang på personstem-
megivningen, slik vi også gjorde i 2014. Resulta-
tene for en modell med tre prosentpoengs avstand
i stemmetillegg er presentert i tabell 4.3.

Kort sagt gir denne modellen små utskiftnin-
ger. Antall velgervalgte representanter varierer
mellom 4 i modellen der omfanget av personstem-
megivning ligger på nivå med stortingsvalget
2013, og 10 når omfanget heves til kommunevalg-
nivå. Når vi forutsetter at det bare er mulig å gi én
personstemme, men beholder forutsetningen om
personstemmegivning på kommunevalgnivå, blir
6 representanter skiftet ut. I denne modellen er
det bare de større partiene som opplever utskift-
ninger.

Hva skjer så når vi reduserer listeplasserin-
gens betydning, ved å endre stemmetillegget med
ett prosentpoeng for hver plass i stedet for tre?
Tabell 4.4 viser at utskiftningen da øker, og varie-
rer mellom 12 og 23 kandidater. I disse simulerin-
gene opplever også de små partiene utskiftninger,
selv om de fleste utskiftningene skjer i de store
partiene.

9 Innst. 402 L (2015–2016). Tilgjengelig på 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/
Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-
201516-402/
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Tabell 4.3 Simuleringer av effekten av personvalg ved stortingsvalg, ved bruk av «gradert stemmetillegg»; 
hver plass på listen har et stemmetillegg som er 3 % større enn plassen under. Ulike forutsetninger om grad 
av personstemmegivning. Antall representanter som blir valgt inn som følge av personstemmegivning. 
Valgresultat fra 2013.

Personstemmegivning
på nivå med stortingsvalget

2013, mulig å gi flere
personstemmer

Personstemmegivning
på nivå med kommunevalg,

mulig å gi flere
personstemmer

Personstemmegivning
på nivå med kommunevalg,

mulig å gi én
personstemme

Valg-
resultat

2013

Totalt 4 10 6 169

SV 0 0 0 7

Ap 0 4 3 55

Sp 0 0 0 10

MDG 0 0 0 1

KrF 0 0 0 10

Venstre 0 0 0 9

Høyre 1 2 1 48

FrP 3 4 2 29

Totalt 4 10 6 169

Tabell 4.4 Simuleringer av effekten av personvalg ved stortingsvalg, ved bruk av «gradert stemmetillegg»; 
hver plass på listen har et stemmetillegg som er 1 % større enn plassen under. Ulike forutsetninger om grad 
av personstemmegivning. Antall representanter som blir valgt inn som følge av personstemmegivning. 
Valgresultat fra 2013.

Personstemmegivning
på nivå med stortingsvalget

2013, mulig å gi flere
personstemmer

Personstemmegivning
på nivå med kommunevalg,

mulig å gi flere
personstemmer

Personstemmegivning
på nivå med kommunevalg,

mulig å gi én
personstemme

Valg-
resultat

2013

Totalt 12 23 15 169

SV 1 2 2 7

Ap 5 8 6 55

Sp 0 1 0 10

MDG 0 0 0 1

KrF 0 0 0 10

Venstre 0 1 0 9

Høyre 2 5 3 48

FrP 4 6 4 29

Totalt 12 23 15 169
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6 En sammenligning av de ulike 
personvalgordningene

Vi skal nå sammenligne de ulike modellene nær-
mere, både med hverandre og med de modellene
som ble undersøkt i 2014-rapporten. Noen hoved-
tall er sammenstilt i figur 4.1, der de svarte søy-
lene representerer personstemmegivning på nivå
med stortingsvalg og de grå personstemmegiv-
ning på kommunevalgnivå. Vi kan ta utgangs-
punkt i en ordning der det verken er sperregren-
ser eller stemmetillegg. Da ville 60 representanter
blitt skiftet ut i våre beregninger. Med fylkestings-
valgordningen – 8 prosent sperregrense – ville 24
representanter bli skiftet ut med et høyt omfang
på personstemmegivningen, og 11 med et lavt.

Går vi til KrFs og SVs forslag, henholdsvis
stemmetillegg etter kommunevalgsmodellen og
gradert stemmetillegg, ser vi at utskiftningene
ville bli klart mindre. Ved personstemmegivning
på stortingsvalgnivå ville utskiftningene i begge
modeller bli ubetydelige, med mellom 1 og 4 man-
dater. Når omfanget av personstemmegivningen
øker, øker også utskiftningen – til mellom 9 og 16
mandater. Med andre ord vil begge forslag gi

klart færre velgervalgte representanter enn den
ordningen vi har ved fylkestingsvalg, og som
regjeringen foreslo å innføre også ved stortings-
valg.

Når vi modifiserer KrFs og SVs forslag, kan vi
også få større utskiftning. En modell med stem-
metillegg som ved kommunevalg, men uten sper-
regrense, vil gi en utskiftning på 22–33 mandater i
våre beregninger. En justert modell for gradert
stemmetillegg, der listeplasseringen teller mindre
(ett prosentpoeng per listeplass, i stedet for tre),
gir samme omfang av utskiftninger som fylkes-
tingsvalgordningen. Det er likevel verdt å merke
seg at utskiftningene fordeles noe annerledes på
partiene. Som tabell 4.4 viser, gir en justert SV-
modell en utskiftning i Arbeiderpartiet som varie-
rer mellom 5 og 8 kandidater (avhengig av omfan-
get av personstemmegivningen), og en samlet
utskiftning i SV, Sp, KrF og Venstre som varierer
mellom 1 og 4 kandidater. Med fylkestingsvalg-
ordningen er de tilsvarende tallene for Arbeider-
partiet 2–5 kandidater, og for de mindre partiene
3–7 kandidater (Bergh mfl. 2014: 86, 89). Med
andre ord ser en justert modell med gradert stem-
metillegg ut til å gjøre de mindre partiene noe

Figur 4.1 Oppsummering av simuleringene. Antall representanter som ville bli skiftet ut, med ulike 
valgordninger. Valgresultat fra 2013.
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mindre utsatt for utskiftninger, og det største par-
tiet noe mer utsatt, sammenlignet med fylkes-
tingsvalgordningen.

Et spørsmål av interesse er hvordan disse per-
sonvalgordningene slår ut for kjønnsbalansen i
Stortinget. Som vi har sett, har noen av de fore-
slåtte modellene minimal effekt på personsam-
mensetningen, og dermed også på kjønnsbalan-
sen. Vi har beregnet kvinneandel på Stortinget for
den varianten av simuleringer som gir størst
utskiftning, innenfor hver av de fire tabellene 4.1–
4.4. Ved stortingsvalget 2013 ble 67 kvinner valgt
inn på Stortinget. I de utvalgte simuleringene vari-
erer antall kvinner mellom 66 og 70. Ut fra disse
beregningene ser det altså ikke ut til at kjønnsba-
lansen på Stortinget blir særlig berørt.

7 Hva skjer med nye valgdistrikter?

Parallelt med debatten om personvalgordningen,
blir det også diskutert om valgkretsene skal slås
sammen slik at de følger de nye fylkesgrensene.
Simuleringer av valgutfall med ulike antall valgdis-
trikter ville derfor være nyttige. Slike simulerin-
ger kunne gjøres ved å slå sammen listene til par-
tiene i dagens fylker og så behandle de aktuelle
sammenslåtte fylkene som én valgkrets.

Det er imidlertid betydelige usikkerhetsfakto-
rer med slike simuleringer – som kommer på top-
pen av usikkerheten i de tidligere simuleringene.
Det er fare for at resultatene kan bli lite pålitelige,
og vi har derfor ikke gjennomført slike simulerin-
ger. Den grunnleggende utfordringen er at vi ikke
vet hvordan partiene hadde satt sammen sine
lister og hvordan velgerne hadde reagert på det, i
slike sammenslåtte fylker/valgkretser.

Nærmere bestemt er det to problemer. For det
første, at slike simuleringer vil basere seg på fak-
tiske personpreferanser som velgerne har uttrykt
i dagens fylker. Kandidater i små fylker vil i gjen-
nomsnitt ha mottatt færre «personstemmer» enn
kandidater i store fylker. Hvis man slår sammen
resultatene i et stort og i et lite fylke vil dermed
kandidatene i det store fylket komme best ut. Det
er tenkelig at det også vil være resultatet av en
eventuell sammenslåing av valgkretser, men en
simulering vil ikke være tilstrekkelig realistisk til
å konkludere om det. I en slik simulering vil
kjente politikere, med appell ut over eget fylke,
komme dårlig ut. Det er for eksempel urealistisk å
forutsette at Trygve Slagsvold Vedum bare får
personstemmer fra Hedmark, og ingen fra Opp-
land.

For det andre vet vi ikke hvordan listene ville
blitt sammensatt. For eksempel, ved sammenslå-
ingen av Hordaland og Sogn og Fjordane vet vi
ikke hvilke kandidater fra Hordaland og hvilke
kandidater fra Sogn og Fjordane som ville blitt
nominert på plasser som ville sikret stortingsplass
uten personstemmer – og som dermed kunne ha
mistet denne plassen på grunn av personstemmer.
Det er problematisk å forutsette at akkurat de
samme representantene ville blitt valgt inn, siden
nye valgkretser også vil påvirke hvordan hvert
partis mandater fordeler seg mellom fylkene.

Det vi derimot har gjort for å få et inntak til å
diskutere dette spørsmålet, er å beregne mandat-
fordelingen i et system med 11 valgdistrikter. Det
gir oss et grunnlag for å kunne diskutere i hvilken
grad dette kan få konsekvenser for effekter av per-
sonvalget. Som nevnt tydet 2014-rapporten på at
små fylkespartier, med f.eks. bare én represen-
tant, ville bli sterkere berørt av personstemmegiv-
ning. Vi har sett at dette i mindre grad er tilfelle
for KrFs og SVs forslag. Et aktuelt poeng er like-
vel hvordan nye valgdistrikter kan påvirke fore-
komsten av fylkespartier som bare får inn én
representant, og dermed er sårbare med hensyn
til utskiftninger. På den ene siden er det rimelig å
tro at de små partiene vil få valgt inn mer enn én
representant i en del av de sammenslåtte fylkene,
slik at det blir færre «enpersons-fylkespartier». På
den andre siden kan små partier som står uten
representanter fra de aktuelle fylkene i dag, ten-
kes å få valgt inn for eksempel én kandidat fra
sammenslåtte fylker. Det vil i så fall trekke i mot-
satt retning.

Vi har beregnet forekomsten av slike enper-
sons-fylkespartier ved hjelp av mandatberegnings-
programmet Celius, som er utviklet av Bernt Aar-
dal. I motsetning til de tidligere analysene i dette
notatet, har vi brukt resultatet fra stortingsvalget i
2017. Resultatet er presentert i Tabell 4.5.

Tabell 4.5 viser at færre valgkretser gir klart
færre enpersons-fylkespartier. Et eksempel kan
tydeliggjøre utviklingen: Senterpartiet fikk ett
mandat fra hvert av de tre fylkene Akershus, Øst-
fold og Buskerud i 2017. Ved en sammenslåing av
disse tre valgkretsene til Viken, ville partiet få tre
mandater fra den sammenslåtte kretsen – noe
som i prinsippet burde gjøre partiet mindre sår-
bart for utskiftninger som følge av personstemme-
givning. På den annen side er det i liten grad slik
at de partiene som falt under sperregrensa for
utjevningsmandater nå ville få flere direktemanda-
ter fra de sammenslåtte valgkretsene. Det ville i så
fall gitt flere enpersons-fylkespartier, men det er
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bare ett slikt tilfelle i materialet: MDG ville fått et
direktemandat fra Viken.

Men det må tilføyes at partienes utsatthet ikke
bare er avhengig av omfanget av enpersons-
fylkespartier, men også av omfanget av person-
stemmegivning. Dette omfanget kan tenkes å bli
påvirket av en sammenslåing. Et argument fra
faglitteraturen er at at større valgkretser med
flere kandidater kan gi færre personstemmer,
siden velgerne da har et mer distansert forhold til
kandidatene (Renwick & Pilet 2016: 25). På den
annen side er det ikke vanskelig å tenke seg at en
sammenslåing av valgkretser vil føre til en mobili-
sering av velgere, for å sikre representasjon fra
egen region. Det gjelder kanskje særlig der en av
de sammenslåtte partene er tallmessig underle-
gen og frykter at personstemmer skal svekke det
tidligere fylkets representasjon. Finnmark er et
nærliggende eksempel.

8 Sammenfatning og diskusjon

Sammenlignet med fylkestingsvalgordningen, ser
vi at personvalgordningene som ble foreslått av
KrF og SV styrker partienes innflytelse over hvem
som blir valgt inn. Det ser også ut til at de små
partiene kan bli mindre utsatt for utskiftninger. På
den annen side kan disse ordningene sette så
høye grenser for velgernes innflytelse over per-
sonvalget at man står igjen uten et reelt person-
valg (selv om dette også avhenger av omfanget på

personstemmegivningen). Dette gjenspeiler den
grunnleggende avveiningen som ligger i spørsmå-
let om personvalgordning. Mange ønsker å gi vel-
gerne mer innflytelse. Mange ønsker også å sikre
partienes anledning til å prioritere mellom egne
kandidater. Begge hensyn er rimelige, men det lar
seg rett og slett ikke gjøre å oppnå begge deler
samtidig.

Vi har også sett at justerte varianter av disse to
forslagene kan gi velgerne litt mer innflytelse – og
partiene tilsvarende mindre. Det kan gjøres ved å
fjerne sperregrensene fra KrFs opprinnelige for-
slag, og ved å redusere forskjellen mellom liste-
plasseringene i SVs modell for gradert stemmetil-
legg.

Personvalgmodellene basert på kommune-
valgordningen og på gradert stemmetillegg har
også noen særtrekk som simuleringene ikke
direkte berører, men som det likevel kan være
grunn til å diskutere nærmere. KrFs modell har
den fordelen at den er kjent fra kommunestyre-
valg. Alt annet likt, vil det være en fordel å ikke ha
alt for mange ulike valgordninger innenfor et land,
siden det kan gjøre systemet uoversiktlig for vel-
gerne. Samtidig må det sies at KrFs modell avvi-
ker fra den vi kjenner fra kommunevalg, ved å
kombinere to mekanismer for å sikre partienes
prioriterte kandidater – sperregrense og tilleggs-
stemmer – innenfor samme valgordning.

Kommunestyrevalgmodellen er også en
modell som åpner for ganske ulike strategier fra
partienes side: Noen fylkespartier kan velge å

Tabell 4.5 «Enpersons-fylkespartier» ved 19 og 11 valgkretser (antall, og i prosent av partiets 
stortingsrepresentanter). Beregnet ut fra stortingsvalget 2017.

Faktisk valgresultat (19 kretser) 11 valgkretser (ett utjevningsmandat i hver)

Antall Prosent Antall Prosent

Arbeiderpartiet 3 6 0 0

Fremskrittspartiet 9 33 0 0

Høyre 8 18 0 0

Kristelig Folkeparti 6 75 4 50

Miljøpartiet De Grønne 1 100 2 100

Rødt 1 100 1 100

Senterpartiet 11 58 4 22

Sosialistisk Venstreparti 9 82 7 64

Venstre 6 75 4 50

Total 54 32 22 13
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begrense velgernes valg mest mulig, ved å gi
stemmetillegg til akkurat det antall kandidater
man antar blir valgt inn. Hvis partiet lykkes i å for-
utse mandatfordelingen når nominasjonen avgjø-
res, kan man i praksis avskaffe velgernes innfly-
telse. Andre fylkespartier kan velge å øke spil-
lerommet for velgerne, og la flere plasser avgjøres
av personstemmegivningen. Modellen har også et
kompliserende element. Den forutsetter at det må
settes regler for hvor mange kandidater som kan
få stemmetillegg. Da blir spørsmålet hvor denne
grensa skal settes, og hva som er en rimelig
grense.

Modellen for gradert stemmetillegg er for så
vidt enklere, ved at den – som Hylland uttrykte
det – ikke gjør spørsmålet om stemmetillegg til et
«alt-eller-intet»-spørsmål. Her slipper man å sette
grenser for hvor mange kandidater som kan få
stemmetillegg – grenser som kanskje kan oppfat-
tes som vilkårlige. På den annen side er dette en
ordning som ikke er kjent for norske velgere, slik
at det vil være behov for en informasjonsinnsats
hvis den skal kunne tas i bruk.
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Vedlegg 5  

Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme?

Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse1

Av Johannes Bergh2 og Atle Haugsgjerd3

1 Innledning

I Norge er det bred enighet om at høy valgdelta-
kelse er ønskelig. Dette synet gjør seg gjeldende
på tvers av politiske partier, interessegrupper og
andre sentrale politiske aktører. Derfor etterspør-
res ofte forskning på tiltak som kan bidra til å øke
valgdeltakelsen, eller som kan hindre en nedgang
i deltakelsen på sikt. Når man diskuterer mulige
endringer av valglovgivningen i Norge, er det
naturlig at man stiller spørsmål ved om foreslåtte
endringer kan påvirke valgdeltakelsen; eventuelt
om det er enkelte endringer man bør gjøre for å
påvirke deltakelsen i positiv retning. Formålet
med dette notatet er å bidra til en slik diskusjon,
ved å presentere forskningsbasert kunnskap om
sammenhengen mellom valgordninger og valgdel-
takelse. I hvilken grad påvirkes valgdeltakelsen av
bestemte typer valgordninger?123

Før vi går inn på hva tidligere forskning fortel-
ler oss om dette spørsmålet, kan det være grunn
til å ta et skritt tilbake og reflektere over valgdelta-
kelse, generelt. Hvorfor er det en bred enighet
om at det er ønskelig med høy valgdeltakelse? Det
er gjerne tre grunner som trekkes frem:
1. Valgdeltakelse er et uttrykk for demokratiets

helsetilstand; et uttrykk for graden av politisk
engasjement og involvering i befolkningen
generelt.

2. Høy valgdeltakelse gir et tydelig mandat til
valgte politikere og legitimitet til politiske
beslutninger og til det demokratiske represen-
tative styresettet.

3. Høy valgdeltakelse kan bety lik valgdeltakelse
på tvers av grupper, og dermed også lik poli-
tisk innflytelse.

Den første, og i noen grad den andre begrunnel-
sen, handler ikke om nivået på deltakelsen i seg
selv, men om et underliggende fenomen som høy
valgdeltakelse kan være et uttrykk for. Det er
ønskelig med høy grad av engasjement og involve-
ring i befolkningen, noe som kan komme til
uttrykk gjennom høy deltakelse. Samtidig kan
politiske beslutninger fattet av folkevalgte vinne
legitimitet dersom deltakelsen i den forutgående
politiske prosessen har vært høy. Endringer i valg-
lovgivningen som øker valgdeltakelsen uten å
påvirke graden av engasjement og involvering i
befolkningen, eller styrker mandatet til folke-
valgte politikere, kan ikke begrunnes på denne
måten. Det siste punktet kan derimot brukes til å
begrunne alle slags tiltak som skaper likere delta-
kelse mellom grupper.

Forskningslitteraturen om valgdeltakelse har
med tiden blitt svært omfangsrik og spenner over
en rekke forskjellige forklaringsfaktorer. Det har
blitt vanlig å sortere disse forklaringsfaktorene i
tre grupper: individuelle, kontekstuelle og institu-
sjonelle forhold (e.g. Aardal 2002). Individuelle
forklaringer fokuserer på kjennetegn ved den
enkelte velger. Individuelle ressurser (kognitive
så vel som økonomiske), kost-nytte-vurderinger
(egeninteresse) og borgerplikt/normer er sen-
trale perspektiver i denne kategorien. For eksem-
pel viser forskning at lavt utdannede, unge men-
nesker som er svakt sosialt integrert i samfunnet
og er lite politisk interessert, deltar mindre i valg
(se Smets og Van Ham (2013) for en gjennomgang
av denne litteraturen). Kontekstuelle forklaringer
derimot fokuserer på sosiale og politiske forhold
ved omgivelsene som kan ha betydning for den
enkelte velgers tilbøyelighet til å stemme. For
eksempel viser forskning at små politiske enheter

1 Notatet skrevet på oppdrag fra Valglovutvalget og Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet, og er ment å være
et bidrag til valglovutvalgets arbeid med å foreslå
endringer i valglovgivningen i Norge.

2 Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning.
3 Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning.
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med tette sosiale nettverk der velstandsnivået er
høyt ofte har høy valgdeltakelse (Blais 2006).
Endelig handler institusjonelle forhold om de
institusjonelle rammebetingelsene for gjennomfø-
ring av valg. Slike faktorer er av spesiell interesse
når man diskuterer hvordan valgdeltakelsen kan
påvirkes fordi de er enklere å endre enn både vel-
gernes individuelle kjennetegn og de sosiale og
politiske omgivelsene som omgir dem.

Den samlede valgdeltakelsen er en funksjon
av forklaringer på alle tre nivåene. Det er med
andre ord ingen enkeltfaktor som alene avgjør del-
takelsesnivået, men et komplekst samspill mellom
individuelle, kontekstuelle og institusjonelle fakto-
rer. Følgelig er det liten grunn til å tro at en end-
ring i valgloven alene vil ha avgjørende konse-
kvenser for valgdeltakelsen. Den enkeltfaktoren
som trolig betyr mest for valgdeltakelsen er poli-
tikkens innhold (den politiske konteksten). Vi vet
at når utfallet av valget er usikkert (Blais 2000),
velgerne opplever at mye står på spill (Stockemer
2017), og regjeringsalternativene er tydelige (Aar-
dal og Valen 1995), så går valgdeltakelsen opp.

Når det er sagt handler dette notatet om betyd-
ningen av institusjonelle forhold. Og som vi videre
skal se gir tidligere forskning grunn til å tro at
slike forhold kan ha en viss, om enn ikke veldig
stor, effekt på valgdeltakelsen. I det som følger
videre vil vi gjennomgå hva forskningslitteraturen
forteller om institusjonelle forhold som kan henge
sammen med valgdeltakelse. Vi finner det nyttig å
skille mellom to typer institusjonelle faktorer.
Først diskuterer vi forhold ved valgordningen
som kan tenkes å påvirke valgdeltakelsen indi-
rekte. Her tar vi for oss 1) flertallsvalg versus for-
holdstallsvalg, 2) grad av partipolitisk proporsjo-
nalitet, 3) personvalg og 4) velgerregistrering og
tilgjengelighet. Dette er faktorer som kan bidra til
å realisere alle de tre grunnene fremhevet ovenfor
for hvorfor høy valgdeltakelse ofte anses som
ønskelig. Deretter diskuterer vi institusjonelle for-
hold som vil påvirke valgdeltakelsen direkte,
såkalte «mekaniske» tiltak. Dette er tiltak som
med stor grad av sikkerhet vil påvirke valgdelta-
kelsen positivt, men som ikke nødvendigvis vil
bidra til å realisere alle de tre begrunnelsene for
hvorfor høy valgdeltakelse er ønskelig. Vi konsen-
trerer oss i denne delen om 5) felles valgdag (for
nasjonale og lokale valg), og 6) stemmeplikt. Vi
skal se at forskningen om mekaniske tiltak ikke
kun handler om hvor stor økning i valgdeltakelsen
denne type ordninger bringer med seg, men også
om hvilke andre konsekvenser enn økt valgdelta-
kelse disse tiltakene medfører.

Fordi forskningslitteraturen om sammenhen-
gen mellom valgordninger og valgdeltakelse med
tiden har blitt svært omfangsrik, benytter vi oss
aktivt av sammenfattende analyser av tidligere
forskning på feltet (såkalte metaanalyser) (Aardal
2002; Blais 2006; Blais og Aarts 2006; Cancela og
Geys 2016; Geys 2006; Highton 2017; Hooghe
2018; Smith 2018; Stockemer 2017; Van der Meer
2017). Disse studiene oppsummerer hva snart fire
tiår med empirisk forskning på valgdeltakelse har
lært oss. I tillegg vil vi trekke frem sentrale enkelt-
studier der de supplerer disse oversiktsarbeidene.
Endelig har vi som ambisjon å gjøre rede for sen-
trale bidrag om norske forhold.

2 Flertallsvalg versus forholds-
tallsvalg

Hvis man skulle redusere all kompleksiteten og
variasjonen i valgordninger i verden ned til én
dikotomi ville man måtte velge skillet mellom fler-
tallsvalg og forholdstallsvalg. Flertallsvalg er som
regel basert på valgkretser som kun velger én
kandidat, og mandatet går til det parti eller den
kandidat som får flest stemmer. Ved forholds-
tallsvalg (såkalte PR-systemer, fra «proportional
representation») fordeles mandatene etter hvor
stor andel av stemmene de enkelte listene eller
partiene får. Antallet mandater i hver valgkrets
kan variere (Aardal 2010). I likhet med det store
flertallet av europeiske demokratier gikk Norge
vekk fra et flertallssystem i løpet av første halvdel
av 1900-tallet (1919) og over til et proporsjonalt
valgsystem (se Boix 1999 for en komparativ histo-
risk oversikt).

Det var lenge en utbredt oppfatning i interna-
sjonal faglitteratur at forholdstallsvalg bidrar til
høyere valgdeltakelse enn flertallsvalg. Tidlige
studier av Jackman (1987) og Powell (1986) frem-
hevet PR som en av de sterkeste driverne bak høy
valgdeltakelse, og et stort antall arbeider inspirert
av disse pionerstudiene kom fram til samme kon-
klusjon. Geys (2006) konkluderer i sin metaana-
lyse basert på 83 aggregatstudier publisert mel-
lom 1968 og 2004 at proporsjonale valgordninger
bidrar til økt valgdeltakelse. Norske gjennomgan-
ger av forskningslitteraturen har vist det samme
(Aardal 2002; Christensen og Midtbø 2001).
Enkeltstudien til Blais og Carty (1990) kan tjene
som eksempel på gruppen av studier som ligger
til grunn for denne konklusjonen. De gjør bruk av
data fra 509 nasjonale valg i 20 land og sammenlik-
ner valgdeltakelsen i land med flertallsvalg og for-
holdstallsvalg. De finner at den positive effekten
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av forholdstallsvalg (relativt til flertallsvalg), kon-
trollert for en rekke kontekstuelle forhold som
også antas å påvirke valgdeltakelsen, er på 7.4 pro-
sentpoeng. En slik effektstørrelse er representativ
for denne gruppen av studier (Blais og Aarts
2006:186).

En rekke nyere studier på feltet har imidlertid
moderert tidlige konklusjoner om at proporsjo-
nale valgordninger (nødvendigvis) bidrar til høy
valgdeltakelse. To ferske metaanalyser oppsum-
merer hovedfunnene i denne nyere litteraturen.
Stockemer (2017) gjennomfører en analyse av 130
aggregatstudier av valgdeltakelse publisert mel-
lom 2004 og 2013. Han konkluderer med at PR
ikke har noen effekt på valgdeltakelse i de fleste
av disse studiene. Når flertallsvalg og forholds-
tallsvalg måles som en motsetning og ikke som et
gradsspørsmål (altså gjennom en dikotom varia-
bel), er det ingen sammenheng mellom valgsys-
tem og valgdeltakelse i 80 prosent av analysemo-
dellene i datamaterialet han gjennomgår. Cancela
og Geys (2016) rapporterer også mer moderate
funn enn tidligere forskning. Deres metaanalyse
er en oppdatering av den tidligere nevnte studien
til Geys (2006), men datamaterialet er nå supplert
med ytterliggere 102 studier publisert mellom
2002 og 2015. De finner at forholdstallsvalg påvir-
ker valgdeltakelsen positivt i cirka halvparten av
studiene i materialet.

Mer blandede resultater har ledet forsknings-
feltet til å stille spørsmål ved både den ytre validi-
teten (generaliserbarheten) og den indre validite-
ten (om det er en årsakssammenheng) til sam-
menhengen mellom valgsystem og valgdelta-
kelse. Når det gjelder generaliserbarhet er det
fortsatt slik at de fleste studier fra vestlige demo-
kratier finner en positiv sammenheng mellom PR
og valgdeltakelse (Smith 2018). Forskning som
studerer valgdeltakelse i andre regioner av ver-
den, og spesielt i Latin-Amerika, har derimot kom-
met fram til sprikende resultater (e.g. Fornos,
Power og Garand 2004). Stockemer (2017) fram-
holder et bredere tilfang av data fra ikke-vestlige
demokratier som en mulig årsak til at nyere
forskning har funnet svake(re) sammenhenger
mellom PR og valgdeltakelse. Som en konsekvens
har feltet blitt interessert i hvilke eksterne forhold
som kan forklare at styrken på sammenhengen
mellom valgsystem og valgdeltakelse varierer
mellom forskjellige regioner i verden. Vi har per
nå lite systematisk kunnskap om dette spørsmå-
let, men ny forsking er i emning. Stockemer
(2017:712) oppsummerer det slik: «The question
should no longer be: do PR, the number of parties
or development increase turnout? But rather:

under what conditions or in which socioeconomic
and cultural contexts do PR, the number of parties
or development increase turnout?»

Et annet spørsmål angår hvorvidt det er et
kausalforhold mellom type valgsystem og valgdel-
takelse. Til nå har brorparten av studiene på feltet
benyttet forskningsdesign der det gjøres bruk av
data fra mange land og man sammenligner valg-
deltakelsen i land med flertallsvalg med valgdelta-
kelsen i land med forholdstallsvalg (kontrollert
for andre forhold som også forventes å påvirke
nivået på valgdeltakelsen). Et problem med denne
typen studier er at det er vanskelig å fastslå
årsakssammenhenger. Det vil alltid være en
mulighet at andre forskjeller mellom land, enn de
som har med valgordningen å gjøre, påvirker valg-
deltakelsen. Blais og Aarts (2006:186) fremhever i
sin litteraturgjennomgang at effekten av PR på
valgdeltakelse tenderer til å bli mindre jo flere
sosioøkonomiske variabler det kontrolleres for.

Et relatert problem gjelder hvilke mekanismer
på velger- og partinivå som forklarer en eventuell
årsakssammenheng mellom PR og høy valgdelta-
kelse. Uten å forstå hvorfor PR-systemer skaper
høy valgdeltakelse kan vi ikke være sikker på at
observerte sammenhenger faktisk er et uttrykk
for kausalitet. To argumenter trekkes ofte frem
som forklaring på at PR-systemer kan bidra til høy
valgdeltakelse (Blais og Aarts 2006). For det før-
ste skaper proporsjonal representasjon flere par-
tier (Cox 1997). Et bredere tilbud av partier gir
velgere flere valgmuligheter når de skal stemme,
og følgelig økt sjanse for at de finner et parti som
«matcher» deres politiske preferanser. Samtidig
kan flere partier skjerpe partienes samlede evne
til å mobilisere velgere. For det andre kan den
reelle konkurransen om mandatene ved fler-
tallsvalg i enmannskretser være lav fordi det er
klart på forhånd hvilket parti/kandidat som vil
vinne enkelte valgkretser. Frykt for at ens
stemme ikke skal ha reell betydning for utfallet
(bortkastet stemme) kan igjen bidra til å folk blir
hjemme på valgdagen. Ved PR-systemer derimot
er konkurransen mellom partiene større, noe som
igjen kan bidra til økt valgdeltakelse.

Studier av sammenhengen mellom antall par-
tier og valgdeltakelse har imidlertid funnet at
systemer med mange partier tenderer til å ha
lavere valgdeltakelse (Blais og Aarts 2006). Hvis
PR bidrar til høyere valgdeltakelse er det med
andre ord ikke fordi slike systemer har flere par-
tier. Smith (2018) fremhever to mulige forklarin-
ger på dette overraskende funnet. En mulighet er
at et bredt partitilbud øker kostnadene ved å
stemme fordi det er mer krevende for velgere å
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bestemme seg (Downs 1957). Alternativt kan det
tenkes at velgere blir mindre motivert til å
stemme hvis regjeringsalternativene er uklare
(Jackman 1987). Slike situasjoner skapes oftere i
partisystemer med mange mindre partier. Enn så
lenge er det fortsatt usikkert hvilke mekanismer
som forklarer hvordan og hvorfor PR påvirker
valgdeltakelse.

Noen få nyere studer forsøker imidlertid å
nærme seg en årsaksforklaring ved å benytte seg
av forskningsdesign egnet for å identifisere kausa-
leffekter. Studien til Cox, Fiva og Smith (2016) er
spesielt interessant i norsk sammenheng. De
utnytter data fra den norske valgreformen i 1919
der man gikk fra flertallsvalg i enmannskretser til
forholdstallsvalg (se Valen 1981 for en historisk
oversikt). Forfatterne anvender paneldata til å
sammenligne valgdeltakelsen på valgdistriktsnivå
før og etter reformen inntraff (de benytter seg av
før-reform kretsstrukturen bestående av 82 land-
distrikter og 41 by- og kjøpstadsdistrikter). På
denne måten minimerer de muligheten for at
observerte sammenhenger i dataene mellom
valgsystem og valgdeltakelse i realiteten er et
resultat av faktorer som er utelatt fra analysemo-
dellen. Studien viser at valgdeltakelsen økte i valg-
distrikter hvor konkurransen mellom kandidater
før reformen var lav, mens valgdeltakelsen gikk
ned i valgdistrikter hvor konkurransen i utgangs-
punktet var høy. Reformen førte med andre ord til
mindre forskjeller i valgdeltakelse mellom valgdis-
trikter. Fordi de fleste kretsene i perioden før
reformen (altså under flertallsvalg) hadde lav
grad av konkurranse, finner de i sum en positiv
effekt av overgangen til PR.

Eggers (2015) på sin side utnytter en særegen-
het i den franske valgloven. Mens franske kom-
muner med mindre enn 3500 innbyggere benytter
seg av flertallsvalg, har kommuner med flere inn-
byggere forholdstallsvalg. Han utnytter denne
ordningen til å sammenligne kommuner rett over
og rett under dette kuttpunktet på 3500 innbyg-
gere, og finner en effekt av PR på cirka ett pro-
sentpoeng (fra 69 % til 70 %). Endelig analyserer
Funk og Gathmann (2013) betydningen av over-
gangen fra flertallsvalg til forholdstallsvalg i sveit-
siske kantoner. De finner en effekt på hele 16 pro-
sentpoeng, noe som må sies å være uvanlig. En
forklaring på dette avviket kan være at Sveits har
uvanlig lav valgdeltakelse i europeisk sammen-
heng til tross for at de benytter forholdstallsvalg.

Alt i alt er valgdeltakelsen gjennomsnittlig noe
høyere i land med forholdstallsvalg enn i valg med
flertallsvalg. Det er imidlertid fortsatt uklart om
dette er en generelt gjeldende årsakssammenheng.

Selv om nyere gjennomganger av litteraturen
uttrykker en mer forsiktig holdning til effekten av
PR enn tidlig forskning på temaet, tyder enkelte
kausalstudier på at det er en viss effekt av propor-
sjonale valgsystemer. Mye tyder på at det var en
slik effekt ved endringen av valgloven i Norge i
1919.

3 Grad av proporsjonalitet

Valget mellom forholdstallsvalg og flertallsvalg
som vi nå har sett på er avgjørende for graden av
partipolitisk proporsjonalitet i et valgsystem; det
vil si graden av samsvar mellom oppslutningen til
partiene blant velgerne og sammensetningen av
partier i parlamentet. Men partipolitisk proporsjo-
nalitet varierer også mellom PR-systemer og innad
i PR-systemer over tid. En serie institusjonelle
reformer har over tid bidratt til generelt stigende
proporsjonalitet i Norge (målt med Gallaghers
minste kvadraters metode) (Aardal 2011). Enkelt
sagt har disse reformene vært til fordel for små
partier og til ulempe for store partier. Likefult er
den norske valgordningen fortsatt ikke blant de
meste proporsjonale i Europa. Land som Neder-
land og Danmark har høyere partipolitisk propor-
sjonalitet enn Norge, mens for eksempel Italia,
Spania og Portugal har betydelig mindre grad av
partipolitisk proporsjonalitet.4

Den viktigste faktoren for graden av partipoli-
tisk proporsjonalitet i PR-systemer er størrelsen
på valgkretsene; større valgkretser gir større grad
av proporsjonalitet. I tillegg har forhold som utfor-
mingen av sperregrenseordningen, antall utjev-
ningsmandater og beregningsmetode (herunder
første delingstall) betydning for samsvaret mel-
lom fordelingen av velgerne og sammensetningen
av partier i parlamentet. Dette er trekk ved den
norske valgordningen som jevnlig er gjenstand for
offentlig debatt. Det er derfor naturlig i denne
sammenheng å se nærmere på hvordan graden av
partipolitisk proporsjonalitet i et valgsystem påvir-
ker valgdeltakelsen. Før vi kommer så langt er det
imidlertid viktig å påpeke at graden av proporsjo-
nalitet ikke bare er en funksjon av det institusjo-
nelle rammeverket for gjennomføring av valg,
men også av det respektive valgresultat. For
eksempel vil hvorvidt et parti kommer over eller
under sperregrensen påvirke proporsjonaliteten
ved et valg. Som en konsekvens kan proporsjonali-

4 Se https://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_-
gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf
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teten i et valgsystem varierer innenfor et stabilt
institusjonelt rammeverk.

Partipolitisk proporsjonalitet ser ut til å ha en
effekt på valgdeltakelse som ligner betydningen
av forholdstallsvalg (relativt til flertallsvalg). Det
vil si at valgdeltakelsen i gjennomsnitt er høyere i
mer proporsjonale valgsystemer (Blais og Aarts
2006). Et slikt funn er lite overraskende all den tid
grad av proporsjonalitet i et valgsystem delvis er
en funksjon av nettopp skillet mellom forholds-
tallsvalg og flertallsvalg. Imidlertid ser mer spesi-
fikke institusjonelle faktorer som også påvirker
proporsjonaliteten, slik som størrelsen på valg-
kretsene, også ut til å ha en selvstendig effekt på
valgdeltakelsen (Jackman 1987; Powell 1986).
Med større valgkretser blir det lettere for små
partier å etablere seg i parlamentet. Slik øker sam-
svaret mellom fordelingen av stemmer og forde-
lingen av mandater. Nyere forskning har imidler-
tid moderert denne konklusjonen noe. Stockemer
(2017) finner at størrelsen på valgkretsene har en
positiv effekt på valgdeltakelsen i omtrent halvpar-
ten av studiene han gjennomgår.

Samtidig viser forskning på feltet at det er
usikkerhet knyttet til både denne sammenhen-
gens generaliserbarhet og beskaffenhet som
kausalsammenheng. De overnevnte funnene gjel-
der hovedsakelig i vestlige land, mens studier
som fokuserer på Latin-Amerika finner ingen eller
negative sammenhenger. Dessuten er det også
uklart i hvilken grad vi står overfor en årsakssam-
menheng, eller om andre underliggende forhold
kan forklare sammenhengen mellom proporsjona-
litet og valgdeltakelse i vestlige land. Blais og
Aarts (2006:190) oppsummerer litteraturen om
proporsjonalitet og valgdeltakelse slik:

If we confine ourselves to research pertaining
to contemporary advanced democracies, there
seems to be a consistent pattern: turnout is hig-
her in more proportional systems with higher
district magnitude. However, no such pattern
appears to emerge in Latin America and the
association is much weaker when a larger sam-
ple of countries is considered. The impact of
electoral systems on turnout is either contin-
gent on other contextual factors or it is much
weaker than the initial pioneer studies had led
us to think.

Det er altså grunn til å tro at det er en svak positiv
sammenheng mellom proporsjonalitet og valgdel-
takelse i vår del av verden.

4 Personvalg

Personstemmegivning kan tenkes å bidra til høy
valgdeltakelse fordi det gir velgerne økt innfly-
telse. Med en personstemmegivningsordning kan
velgerne ikke bare påvirke styrkeforholdet mel-
lom partiene, men også utøve innflytelse på hvilke
kandidater innenfor hvert parti som blir valgt. En
slik ordning kan også tenkes å gjøre valget mer
konkret og personlig for velgerne, og slik stimule-
rer til økt deltakelse (Karvonen 2004). På den
andre siden er det argumentert for at partiene har
sterkere insentiver til å mobilisere velgere når de
har full kontroll over hvem som står på listene i
hvilken rekkefølge. Dette kan bidra til å dempe
valgdeltakelsen i systemer med personvalg (Rob-
bins 2010).

Det er gjennomført relativt få empiriske stu-
dier av sammenhengen mellom personvalg og
(nasjonal) valgdeltakelse, og de studiene som fin-
nes tegner et uklart bildet av hvilken effekt en slik
ordning har. Flesteparten av studiene som er gjen-
nomført finner ingen systematisk sammenheng
mellom personvalg og valgdeltakelse. Blais og
Aarts (2006) viser at valgdeltakelsen i land med
forholdstallsvalg og personvalg (Finland, Irland,
Luxemburg, Nederland, Polen og Sveits) er til-
nærmet lik valgdeltakelsen i PR-systemer med
lukkede lister (Bulgaria, Norge, Portugal, Spania
og Romania ) (66 % versus 67 %). Et lignende
resultat kommer Karvonen (2004) frem til. Han
sammenligner den gjennomsnittlige valgdeltakel-
sen i 75 demokratier i perioden 1945–1997, og
konkluderer med at «all in all, there is not suffici-
ent evidence to support the hypothesis about a
positiv correlation between preferential voting
and electoral participation (Karvonen 2004:223).»
Renwick og Pilet (2016) og Mattila (2003) finner
heller ingen sammenheng mellom personvalg og
valgdeltakelse. På lik linje med disse null-funnene
konkluderte evalueringen av forsøket med direkte
valg på ordførere i 48 norske kommuner i 2007
med at denne ordningen ikke bidro til høyere
valgdeltakelse (Christensen og Aars 2008). Rob-
bins (2010) derimot finner en negativ effekt av
personvalg (i tillegg til negative effekter av andre
institusjonelle ordninger som flytter makt fra par-
tiene til velgerne), mens en fersk kausalstudie fra
Spania kommer fram til det motsatte resultatet.
Sanz (2017) utnytter at det praktiseres personvalg
i spanske kommuner over en viss størrelse, men
ikke blant de minste. Ved å sammenligne kommu-
ner med og uten personvalg (gjennom et såkalt
regression discontinuity design) finner han en liten
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positiv effekt: personvalg øker valgdeltakelsen
med 1–2 prosentpoeng.

Strykninger er et annet relatert tema. Bergh,
Christensen, Hellevik og Aars (2009) analyserer
effekter av en eventuell gjeninnføring av stryknin-
ger ved kommunevalg i Norge. De benytter data
fra tidligere valg da strykninger var en del av val-
gordningen, til å si noe om hva effektene av en
eventuell gjeninnføring kan bli. Vil en gjeninnfø-
ring av strykninger påvirke valgdeltagelsen? De
finner at det er liten grunn til å forvente en slik
effekt. På den ene siden var strykeordningen en
populær ordning som mange benyttet seg av. Hvis
den gjeninnføres kan det tenkes at det bidrar til en
generelt positiv holdning til det påfølgende valget
som, gitt alt annet likt, kan ha en positiv effekt på
valgdeltagelsen. På den andre siden knytter det
seg stor usikkerhet til et slikt utfall, og forfatterne
argumenter for at det ikke er noen grunn til å for-
vente langvarige effekter. De har altså liten tro på
en gjeninnføring av strykninger som et virkemid-
del for varig økt valgdeltagelse. De finner heller
ingen grunn til å tro at frekvensen av listeretting
vil bli påvirket.

5 Velgerregistrering, identifikasjons-
papirer på valgdagen og 
tilgjengelighet

Wolfinger og Rosenstone (1980) dokumenterte
tidlig at velgerregistrering har en negativ effekt
på valgdeltakelsen. De fant i sin analyse av ameri-
kanske velgere en effekt på mellom 5 og 9 pro-
sentpoeng. Denne sammenhengen har siden blitt
bekreftet av en rekke studier. Stockemer (2017)
finner i sin metaanalyse at ikke-automatisk velger-
registrering er negativt korrelert med valgdelta-
kelse i 17 av 28 modeller inkludert i datamateria-
let. Cancela og Geys (2016) analyserer i sin meta-
studie 35 arbeider som studerer velgerregistre-
ring, og finner en negativ sammenheng med valg-
deltakelse i hele 91 % av studiene.

Strengere krav til identifikasjonspapirer på
valgdagen i en rekke amerikanske delstater har
det siste tiåret skapt stor debatt i amerikansk
offentlighet. En bekymring har vært at en skjerp-
ning i lovgivningen på dette feltet skal ha negative
konsekvenser for valgdeltakelsen. Nyere ameri-
kanske studier indikerer imidlertid at effekten av
denne type tiltak er mer beskjeden enn ofte antatt.
Highton (2017) gjennomgår amerikansk
forskning på feltet og argumenterer for at tidlige
studier trolig overestimerte effektstørrelsen. Han
fremhever i stedet en liten gruppe studier som

benytter forskingsdesign egnet til å identifisere
kausaleffekter. Disse anslår negative effekter på
mellom null og fire prosentpoeng i valgdeltakel-
sen (Alvarez, Bailey og Katz 2011; Dropp 2013).
Imidlertid påpeker han også at størrelsen på disse
effektene kan skyldes at endringen i lovgivning
som studeres er relativt ny, og langtidseffektene
kan tenkes å overgå korttidseffektene. I tillegg
kan denne type tiltak påvirke grupper forskjellig.
En fersk studie fra USA finner at strenge krav til
identifikasjonspapirer på valgdagen påvirker valg-
deltakelsen til minoriteter negativt i særlig stor
grad (Hajnal, Lajevardi og Nielson 2017). Dette
bryter med målsettingen om at valgdeltakelsen
skal være lik på tvers av grupper i samfunnet, og
en slik effekt kan i tillegg få partipolitiske konse-
kvenser.

Internasjonal forskning viser at institusjonelle
faktorer som øker tilgjengeligheten og slik senker
kostnadene ved å stemme henger sammen med
valgdeltakelse. For eksempel finner Franklin
(2002) at ordninger som stemmegivning via pos-
ten og todagersvalg (mulighet til også å kunne
stemme på en hviledag) bidrar til høy valgdelta-
kelse. Gerber, Huber og Hill (2013) analyserer
innføringen av såkalt «all-mail election» i den ame-
rikanske delstaten Washington. Reformen tillot på
den ene siden velgere å stemme hjemmefra ved at
man kunne legge stemmeseddelen i sin egen post-
kasse (eller i en offentlige postkasse). På den
andre siden ble offentlige valglokaler fjernet. De
finner at denne reformen økte valgdeltakelsen
med mellom to og fire prosentpoeng.

Analyser av effekten av tilgjengelighet i en
norsk kontekst har imidlertid kommet fram til
mer beskjedne resultater. Christensen, Arnesen,
Ødegård og Bergh (2013) analyserer effekten av
todagservalg i Norge med data fra lokalvalget i
2011, og finner ingen effekt på valgdeltakelsen på
kommunenivå. Det finner heller ikke Christensen
og Midtbø (2001) i deres analyse av valgdeltakel-
sen i norske kommuner ved stortingsvalget i
1997. Bergh og Christensen (2012) studerer om
forsøket med e-valg i 2011, der velgere i 20 norske
kommuner fikk mulighet til å stemme over Inter-
nett, hadde betydning for valgdeltakelsen i disse
kommunene. Forsøket er relevant fordi det var et
eksempel på en radikal økning i tilgjengeligheten
ved at man gjorde det betydelig enklere å
stemme. Forsøket førte ikke til høyere valgdelta-
kelse.

Det store bildet er altså at valgdeltakelse og til-
gjengelighet henger sammen, men at vi trolig i
Norge har kommet så langt i retning av å gjøre
stemmegivning tilgjengelig at det er lite mer å
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hente. Samtidig er høy grad av tilgjengelighet
populært blant velgerne, og det er tenkelig at en
innskrenkning av tilgjengeligheten kan få en
negativ effekt på deltakelsen. Studien til Bergh og
Saglie (2011) kan tjene som eksempel. Ved same-
tingsvalgene ble det innført en ordning i 2009,
hvor personer som bodde i en kommune hvor
under 30 personer var innført i sametingets valg-
manntall ikke lenger kunne stemme på valgdagen;
i stedet måtte de forhåndsstemme. Man fjernet
altså muligheten til å stemme på valgdagen, hvil-
ket innebærer en reell innskrenkning av tilgjenge-
ligheten. Dette tiltaket førte til en nedgang i valg-
deltakelsen på cirka 20 prosentpoeng. I den grad
man ser sametingsvalget i 2009 som et eksperi-
ment for å teste betydningen av å begrense tilgjen-
gelighet for valgdeltakelse, kan man følgelig kon-
kludere at tilgjengelighet har en effekt.

6 Felles valgdag

Vi går nå over til å diskutere institusjonelle for-
hold som med stor grad av sikkerhet vil bidra til
høyere valgdeltakelse; det vi innledningsvis kalte
for mekaniske tiltak. Et første virkemiddel av
denne typen er å ha felles valgdag for nasjonale og
lokale valg. Valg til nasjonalforsamlingen betrak-
tes ofte som såkalte «førsteordensvalg» kjenneteg-
net av stor medieoppmerksomhet og valg av utø-
vende (nasjonal) myndighet. Lokalvalg derimot
kan forstås som «andreordensvalg» der sakene
som står i fokus ikke (nødvendigvis) er av nasjo-
nal betydning, og velgernes motivasjon til å delta
er noe lavere (Reif og Schmitt 1980). I norsk sam-
menheng har valgdeltakelsen samlet sett i etter-
krigsperioden vært cirka 11 prosentpoeng lavere i
kommunevalg enn i Stortingsvalg, og forskjellen
har vært økende over tid. Mens deltakelsen i stor-
tingsvalg har vært noenlunde stabil, har deltakel-
sen i kommunevalg vært fallende siden begynnel-
sen på 1960-tallet (Aardal 2002). Sammenligner vi
kommunevalget i 2015 med Stortingsvalget i 2017
var differansen i valgdeltakelsen på 18 prosentpo-
eng.

Med felles valgdag vil trolig interessen for
nasjonale valg resultere i økt valgdeltakelse i
lokalvalg. Cancela og Geys (2016) finner i sin
metastudie støtte for en slik antagelse. Så godt
som samtlige arbeider i deres materialet finner at
en ordning med felles valgdag bidrar til økt delta-
kelse i lokalvalg. To eksempler fra Skandinavia
kan illustrere dette poenget. I Danmark – hvor
utøvende myndighet kan skrive ut nyvalg til Fol-
ketinget når som helst innenfor en fireårsperiode

– ble kommunevalget holdt samtidig som Folke-
tingsvalget i 2001. Dette året ble valgdeltakelsen
cirka 15 prosentpoeng høyere enn den gjennom-
snittlige deltakelsen for kommunevalg i Danmark
(Elklit, Svensson og Togeby 2007). I Sverige ble
en ordning med felles valgdag for alle valg intro-
dusert i 1970. Erfaringer herfra viser tydelig at en
slik ordning minsker deltakelsesgapet mellom
nasjonale og lokale valg (SOU 2001:65) .

Litteraturen om felles valgdag handler imidler-
tid ikke bare om hvor stor økning i valgdeltakelse
en slik ordning vil medføre, men også om hva
konsekvensene vil være for politisk engasjement
og involvering i lokalpolitikk. En særlig bekym-
ring løftet fram i både den svenske evalueringen
av felles valgdag (SOU 2001:65) og det forrige
norske valglovutvalget (NOU 2001: 3), er hvorvidt
interessen for lokalvalg og de sakene som er sen-
trale ved denne type valg vil komme i skyggen av
interessen for nasjonale valg. I det norske valglov-
utvalget ble denne bekymringen tungt vektlagt.
Her ble det anbefalt at Stortingsvalg forblir adskilt
fra lokal- og fylkestingsvalg for å «bidra til at de
konkrete lokalpolitiske prioriteringer kommer
klart fram i lyset, og slikt sett få fokus på de priori-
teringer som er viktig for velgerne lokalt. Det kan
således argumenteres sterkt for at en bør se etter
andre virkemidler for å øke valgdeltakelsen enn
selve valgtidspunktet (NOU 2001: 3, 122)». Fra
svensk hold ble det på sin side argumentert for at
norsk lokalpolitikk – til tross for adskilte valgda-
ger – uansett er så dominert av rikspolitiske
spørsmål at det er lite å tape på å innføre felles
valgdag. Med referanser til norske erfaringer ble
det konkludert at «[ä]ven i ett system med skilda
valdagar kommer den nationella politiska arenan
att dominera den lokala» (SOU 2001:65, 98).

Samlet sett tegner nyere norsk lokaldemokra-
tiforsking et bilde av norsk lokalpolitikk som har-
monerer lite med den svenske beskrivelsen av
norske forhold. Basert på en gjennomgang av
samtlige seks lokaldemokratiundersøkelsene fra
1995 til 2015 finner Bjørklund (2017) at lokale
saker spiller en større rolle for velgernes valg av
parti enn rikspolitiske saker, og han finner at valg-
kampen i de enkelte kommuner i større grad kjen-
netegnes av lokalpolitiske enn rikspolitiske saker.
Dessuten viser han at betydningen av det lokale
både for velgernes begrunnelse for valg av parti
og valgkampens preg av saker, er styrket over tid.
Videre vet vi at velferdssaker – der kommunene
spiller en viktig rolle som både produsent og leve-
randør av velferdstjenester – ofte er dominerende
i norske valg, og særlig i lokalvalg (Bergh og Karl-
sen 2017). Endelig viser forskning at lokalaviser
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er svært sentrale som informasjonskilde til poli-
tiske forhold i norske kommuner; både som kilde
til politiske saker og som kilde til informasjon om
kandidatene som stiller til valg (Karlsen 2017).
Selv om rikspolitikken selvsagt spiller en betyde-
lig rolle i norske lokalvalg, er velgernes engasje-
ment for og interesse i norsk lokalpolitikk med
andre ord også lokalt fundert. Følgelig kan en inn-
føring av felles valgdag – i tillegg til å medføre
høyere valgdeltakelse ved lokale valg – også fører
til at engasjement og involvering i lokalpolitikken
svekkes fordi nasjonal politikk vil bli mer domine-
rende.

7 Stemmeplikt

Til slutt skal vi se nærmere på et annet såkalt
mekanisk tiltak for å heve valgdeltakelsen, nemlig
stemmeplikt. Stemmeplikt innebærer å gi borgere
en lovfestet plikt til å delta i valg (som ikke må for-
veksles med en plikt til å stemme på et av partiene
som stiller til valg) (Birch 2009). Mens det er en
trend at stadig flere land innfører personvalg, går
utviklingen i bruk av stemmeplikt i motsatt ret-
ning. Land som Italia, Nederland, Chile og enkelte
regioner i Østerrike har alle gått bort fra en slik
ordning. I dag praktiseres stemmeplikt i 27 land i
verden. Majoriteten av disse landene ligger i
Latin- og Mellom-Amerika, men ordningen prakti-
seres også i europeiske land som Belgia, Bulgaria,
Kypros, Liechtenstein og Luxembourg. Det iverk-
settes i varierende grad sanksjoner overfor dem
som ikke stemmer innad i gruppen av land med
stemmeplikt. I enkelte av disse landene har det
ingen konsekvenser dersom man lar være å
stemme. Den vanligste reaksjonsformen er imid-
lertid bøtelegging, og i land som Belgia, Peru og
Uruguay risikerer man i tillegg mer vidtgående
straffer hvis man avstår fra å delta i valg (Birch
2009).5

Stemmeplikt bidrar utvilsomt til høyere valg-
deltakelse. International Institute for Democracy
and Electoral Assistance (International IDEA) har
regnet ut at den gjennomsnittlige forskjellen i
valgdeltakelse mellom land med stemmeplikt
(inkludert både land med sanksjoner og land uten
sanksjoner) og land uten stemmeplikt er på 7,4
prosentpoeng. De fleste komparative studier på
feltet finner effekter på mellom 5 og 10 prosentpo-
eng (e.g. Blais og Dobrzynska 1998). Nylig utgitte
litteraturgjennomganger bekrefter en slik sam-

menheng (Cancela og Geys 2016; Stockemer
2017). Imidlertid er det stor variasjon i valgdelta-
kelsen innad i gruppen av land med stemmeplikt.
Mens deltakelsen i et land som Belgia med
strenge sanksjoner tradisjonelt har vært på over
90 %, er valgdeltakelsen i et land som Paraguay
der borgere er klar over at plikten til å stemme
ikke sanksjoneres, under 70 % (Dassonneville,
Hooghe og Miller 2017).

Tilhengere av stemmeplikt legger vekt på at
med økt valgdeltakelse følger gjerne likere valg-
deltakelse på tvers av (sosioøkonomiske) grup-
per, og dermed også likere politisk innflytelse (Lij-
phart 1997). En rekke empiriske studier bekrefter
at deltakelse ved valg er mindre sosialt lagdelt i
land med stemmeplikt enn i land uten stemme-
plikt (e.g. Dassonneville, Hooghe og Miller 2017;
Singh 2015). Det vil si at forskjellene i deltakelse
mellom for eksempel høyt og lavt utdannede
grupper – i tillegg til forskjeller langs andre sosi-
ale og politiske stratifiseringsvariable som predi-
kerer valgdeltakelse – er mindre i systemer som
praktiserer stemmeplikt enn i land der deltakelse i
valg er frivillig. Stemmeplikt skaper med andre
ord større likhet i deltakelse. Samtidig er det
grunn til å minne om at denne likheten kommer i
stand gjennom en ordning som fratar borgere ret-
ten til å avstå fra å delta ved valg, noe som av
mange holdes fram som en grunnleggende demo-
kratisk rettighet (e.g. Abraham 1955).

Hvilke konsekvenser har så en slik endring i
sammensetningen av velgerskaren for den sam-
lede kunnskapen og engasjementet for politikk i
velgerkorpset? En omfattende litteratur studerer
hvorvidt stemmeplikt har positive effekter på vel-
gernes kunnskap, engasjement og involvering i
politikk (Dassonneville, Hooghe og Miller 2017;
Loewen, Milner og Hicks 2008; Selb og Lachat
2009; Sheppard 2015; Shineman 2018). På den ene
siden kan det tenkes at en plikt til å stemme sti-
mulerer velgere til å sette seg grundigere inn i
politiske saker, og slik øke både politisk interesse
og politisk kompetanse i elektoratet. På den andre
siden er slike positive ringvirkninger av (obligato-
risk) stemmegiving ingen nødvendighet. I stedet
kan det tenkes at en ordning med stemmeplikt i
hovedsak tvinger umotiverte velgere til å stemme
mot sin egen vilje uten at det endrer deres innstil-
ling til politikk. I så fall vil andelen umotiverte/
uinformerte velgere (av det totale velgerkorpset)
øke på valgdagen.

I sum gir forskningen et broket bildet av
hvilke effekter stemmeplikt har på velgerens
kunnskap og engasjement for poltikk. På den ene
siden finnes studier som finner negative effekter

5 Se også https://www.idea.int/data-tools/data/
voter-turnout/compulsory-voting
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av stemmeplikt. Selb og Lachat (2009) finner i sin
studie av belgiske velgere at politisk uinteresserte
velgere som blir tvunget til å stemme i liten grad
stemmer i tråd med sine egne politiske preferan-
ser. De konkluderer følgelig med at «claims that
CV promotes equal representation of political inte-
rests are therefore questionable». En annen
gruppe av studier finner ingen (signifikante)
effekter av stemmeplikt (Dassonneville, Hooghe
og Miller 2017; Loewen, Milner og Hicks 2008).
Bergh (2013) sin studie av forsøket med stemme-
rett for 16-åringer i 20 norske kommuner i 2011 er
i en norsk sammenheng spesielt verdt å merke
seg. I forsøkskommunene fikk altså 16- og 17-årin-
ger stemmerett, mens den samme aldersgruppen
i resten av landet ikke kunne stemme. Det gjør det
mulig å studere effekten av det å stemme på
interesse, engasjement og forståelse for politikk.
Resultatene viser at forsøket ikke hadde noen
positiv effekt på disse forholdene.

Likevel finner en siste gruppe av studier posi-
tive effekter av stemmeplikt (Gordon og Segura
1997; Sheppard 2015). Av særlig interesse er stu-
dien til Shineman (2018). Hun gjennomførte et
eksperiment blant straffedømte i USA, som er en
gruppe med svært lav valgdeltakelse. Eksperi-
mentgruppen fikk betalt for å stemme, og det
førte (ikke overraskende) til en sterk økning i
valgdeltakelsen. Det ble ikke stilt noen andre krav
til eksperimentgruppen enn det å avgi stemme.
Likevel viste det seg at de tidligere straffedømte
som stemte også brukte tid til å følge med på valg-
kampen og sette seg inn i politiske spørsmål. Det
å stemme førte altså til at de ble mer informert om
politikk.

Avslutningsvis er det verdt å merke seg at litte-
raturen om ringvirkningene av stemmeplikt for
politisk engasjement og kompetanse består av stu-
dier som undersøker overlappende, men likefullt
distinkte avhengige variabler. Mens enkelte
bidrag for eksempel studerer effekten av stemme-
plikt på velgernes politisk (fakta) kunnskap (e.g.
Loewen, Milner og Hicks 2008; Sheppard 2015),
fokuserer andre studier på velgernes evne til å
stemme i tråd med egne politiske preferanser
(e.g. Dassonneville, Hooghe og Miller 2017; Selb
og Lachat 2009). Man må derfor utøve varsomhet
når man sammenligner resultater på tvers av stu-
dier. Alt i alt må det konkluderes med at ved å
frata borgere retten til å avstå fra valg, bidrar
stemmeplikt utvilsomt til økt valgdeltakelse. Det
er imidlertid fortsatt uklart om en slik ordning
bidrar til å realisere økt engasjement for og kunn-
skap om det politiske styresettet.

8 Konklusjon

Den samlede valgdeltakelsen er alltid et resultat
av en rekke forskjellige forhold. Både velgernes
individuelle egenskaper, den sosiale og politiske
konteksten valget holdes i, samt det institusjo-
nelle rammeverket for gjennomføring av valg er
av betydning for det samlede deltagelsesnivået.
Den faktoren som trolig betyr meste for valgdelta-
gelsen er politikkens innhold. Velgere må oppleve
at deres stemme er viktig, slik som i tilfeller når
valgutfallet er usikkert. Dessuten vet vi at økono-
miske og kognitive ressurser, sosial integrasjon
og politisk interesse er faktorer på individnivå
som er sentrale for deltakelse. Fordi det ikke er
noen enkeltfaktor som alene avgjør deltakelsesni-
vået, er det liten grunn til å tro at en endring i
valgloven alene vil ha avgjørende konsekvenser
for valgdeltakelsen. Likevel har vi i dette notatet
sett at institusjonelle forhold kan ha en viss effekt
på valgdeltakelsen. PR-systemer, høy grad av pro-
porsjonalitet, fravær av velgerregistrering samt
høy grad av tilgjengelighet henger sammen med
noe høyere valgdeltakelse. Dessuten har vi sett at
tiltak som felles valgdag for nasjonale og lokale
valg samt stemmeplikt, med stor grad av sikker-
het vil medføre høyere valgdeltakelse. Det er
imidlertid uklart om denne type mekaniske virke-
midler vil bidra til å realiserer økt politisk engasje-
ment i befolkningen.

Til slutt er det grunn til å nevne at kanskje vik-
tigere enn de enkelte elementene i valgordningen,
er den legitimiteten som ordningen som helhet
har. Legitimiteten er direkte knyttet til valgdelta-
kelse; hvis borgerne ikke oppfatter gjennomførin-
gen av valg som rettferdig faller valgdeltakelsen
(Birch 2010; Hooghe 2018). I tillegg kan legitimi-
teten til valgordningen ha politiske konsekvenser
utover deltakelse i valgkanalen. Gjennomføring av
valg i demokratier medfører som regel at tilliten
til det representative styresettet øker (Van der
Meer 2017). En valgordning som oppfattes som
illegitim kan spre mistillit og ha negative konse-
kvenser for legitimiteten til også andre deler av
det politiske systemet (Craig, Martinez, Gainous
og Kane 2006; Nicholson og Howard 2003).

Valgordninger utgjør faste rammebetingelser
for gjennomføring av valg. Samtidig er de resulta-
ter av endringer over tid og politiske kompromis-
ser. Det gjelder også den norske valgordningen.
Den har vært revidert med jevne mellomrom og
senest i 2003. Norske velgerne har over tid utvist
høy grad av tillit til at valgene går riktig for seg.
Data fra Valgundersøkelsen i 2013 viser at kun en
svært liten gruppe (4 %) var kritisk til gjennomfø-
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ringen av valget. Måten man gjennomfører valg på
i Norge bidrar med andre ord til høy tillit til det
politiske systemet.
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Vedlegg 6  

Sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge

Utredning – valgprosessen

Anne-Kari Valdal,1 Hermann S. Wiencke,2 Chris Dale,3 Svein Tuastad,4 Trine Holo,5 
Willy Røed,6 og Bjørg Sandal.7 

Proactima AS

1 Sammendrag

Regjeringen oppnevnte i juni 2017 et valglovutvalg
som skal komme med forslag til ny valglov, og vur-
dere valgordningen. For å styrke kunnskaps-
grunnlaget om sikkerheten i de demokratiske
prosessene i Norge, og styrke arbeidet med å til-
rettelegge for en valglov som også sikrer høy tillit
i befolkningen, har Proactima AS gjennomført en
utredning på oppdrag fra valglovutvalget. Utred-
ningen fokuserer på trusler mot demokratiske
prosesser både knyttet til politiske påvirk-
ningskampanjer og faktisk gjennomføring av valg,
sårbarheter i den digitale verdikjeden, konsekven-
ser ved bruk av teknologi i valggjennomføringen,
forholdet til regelverk og regulering, og på tiltak
som kan bidra til å øke sikkerheten. 1234567

Utredningen har en systematisk tilnærming
bygget på metodikk for risiko- og sårbarhetsana-
lyse på et overordnet nivå. I tillegg til erfaringsba-
serte vurderinger har det blitt gjennomført gjen-
nomgang av litteratur, artikler og nyheter, samt
arbeidsmøter og intervjuer med Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Valgdirektoratet,
valglovutvalget, valgmedarbeidere i et utvalg kom-
muner og med Microsoft.

Det er gjort en overordnet vurdering av trus-
ler og trusselaktører og valgt ut 20 fenomener/
hendelser som grunnlag for å vurdere behov for
sikkerhetstiltak av ulik form. For hver av disse er
det sett på sannsynlighet for hendelsen gjennom
vurderinger av trusler og virkemidler, og av barri-

erer og sårbarheter. Konsekvenser er vurdert opp
imot fem krav til demokratiske valg som er defi-
nert i utredningen:
– Fri deltagelse – At alle kandidater til valget, og

velgere, har og får tilgang til å delta ved at det
oppleves trygt og mulig – og at valget er hem-
melig

– Opplyst og informert – At velgere får nok infor-
masjon, riktig informasjon og balansert infor-
masjon – til at de kan gjøre et «informert valg»
(stemme)

– Korrekt – At de stemmer som er avgitt faktisk
utgjør resultatet. Riktig manntall, riktig regis-
trering, riktig antall stemmer 

– Gjennomført i tråd med plan – At man faktisk
får avholdt valget (og ikke hindres av sabota-
sje, naturhendelser, systemfeil eller organise-
ringsmangler) 

– Tillit – At tilliten til den demokratiske valgpro-
sessen opprettholdes i befolkningen (herunder
at etterprøvbarhet og åpenhet er ivaretatt)

I tillegg har dimensjonene kunnskapsstyrke, det
vil si kunnskap om fenomenet, og endringshastig-
het, i forhold til endringer i fremtiden, blitt vur-
dert med tanke på påvirkning på risiko.

Vurderingene viser at den største risikoen
knyttet til den demokratiske valgprosessen er
relatert til påvirkning av kandidater og velgere i
forkant av valggjennomføringen. Karakteristisk
for mange av fenomenene innen disse områdene
er at man har begrenset kunnskap om fenomen
og effekter av disse. I tillegg er endringshastighe-
ten høy. Dette er et uttrykk for rask teknologisk
og kulturell utvikling, særlig innen dataanalyse og
kommunikasjon, men også for et trusselbilde i sta-
dig endring nasjonalt og internasjonalt.

Et fenomen som utmerker seg med stort risi-
kobidrag er mikromålretting av informasjon.

1 Proactima AS.
2 Proactima AS.
3 Netsecurity AS.
4 Proactima AS.
5 Aeger Group.
6 Proactima AS.
7 Proactima AS.
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Bruk av analyse ved algoritmer, maskinlæring og
kunstig intelligens tilgjengeliggjør svært sensitiv
informasjon om velgerne. Denne informasjonen
kan brukes til å målrette informasjon i den hen-
sikt å påvirke velgere i den retningen en (trus-
sel)aktør ønsker, uten at velgeren selv er klar over
det.

Hendelser av mer teknisk art og relatert til
den digitale verdikjeden er gjennomgående vur-
dert å gi et mindre risikobidrag enn påvirknings-
hendelser. Til tross for omfattende og robust sik-
ring av eksempelvis valgadministrasjonssystemet
(EVA), foreligger det sårbarheter i den digitale
verdikjeden knyttet til teknologiske endringer,
kompleksitet, utfordringer med kompetanse og
lange verdikjeder. Hovedårsaken til at risikoen
samlet sett likevel vurderes som begrenset på
dette området, er at det fortsatt er betydelige inn-
slag av manuelle prosesser i valggjennomførin-
gen, som sikrer kontroll og redundans. Dette gjel-
der for eksempel identifisering av velgeren og
avlegging av stemme og den pålagte manuelle tel-
lingen av stemmer.

Utredningen viser også at redusert tillit til
valg, myndigheter og demokrati er den domine-
rende konsekvensen av hendelsene. Nesten samt-
lige fenomener/hendelser vil påvirke tillitsdimen-
sjonen negativt. Karakteristisk for tillit er også at
en ikke nødvendigvis trenger å lykkes med et
angrep for at den skal svekkes. Videre fremkom-
mer at de økende truslene og risikoen knyttet til
påvirkning, spesielt gjennom bruk av digitale
verktøy og sosiale medier, kan gi store konse-
kvenser for hvor opplyst og informert velgerne er
(grunnlaget for reelle valg) og den frie deltakel-
sen for både kandidater og velgere.

Minst påvirket i dag blir korrektheten i valget,
igjen på grunn av de manuelle prosessene i valg-
gjennomføringen. Dette er imidlertid et område
som kan kreve innføring av betydelige sikkerhets-
tiltak i fremtiden, for å hindre økt risiko dersom
også dagens manuelle prosesser digitaliseres.

For å ivareta sikkerheten i de demokratiske
prosessene knyttet til valg, også i fremtiden, anbe-
fales det at følgende regulatoriske tiltak vurderes:
– Regulering av sikkerhetskrav til valggjennomfø-

ringen for regionale og lokale aktører
– Etablering av hjemmel for tilsyn med sikkerhets-

reguleringen for valg
– Vurdere sikkerhetslovens relevans for valgproses-

sen
– Vurdere og avklare endringer i roller og ansvar/

myndighet mellom lokale og sentrale aktører i
valggjennomføringen for å ivareta kravstilling

og kontroll dersom sikkerhetskrav reguleres og
det etableres hjemme for tilsyn

– Lovfeste krav om at myndigheter på alle nivåer i
valggjennomføring skal benytte digital infra-
struktur og programvare fra sentrale valg-
myndigheter (EVA)

– Etablere en beredskapshjemmel i valglovgivnin-
gen

– Videreføre regulatorisk krav om to uavhengige
tellinger av stemmene etter valg

– Utrede behov for regulering av bruk av
mikromålretting som verktøy i valgkamp

– Etablere/tydeliggjøre hjemmel for å sanksjonere
hacking, og forsøk på hacking, av valgsystemer

I tillegg gir utredningen innspill til andre mulige
tiltak, eksempelvis rettet mot videre utredninger,
støtteordninger til partier og redaktørstyrte
medier, teknologiske tiltak og barrierer og byg-
ging av kunnskap og robusthet i samfunnet.

2 Beskrivelse av oppdraget

2.1 Bakgrunn

Regjeringen oppnevnte i juni 2017 et valglovutvalg
som skal komme med forslag til ny valglov, og vur-
dere valgordningen. Utvalget har et bredt mandat
og skal se på alle sider av valggjennomføringen
(Regjeringen, 2017). Mandatet beskriver at utval-
gets arbeid skal tilrettelegge for «fortsatt høy tillit
til valgordningen og gjennomføringen av valg i
årene fremover».

Mandatet understreker videre at «Utvalget
skal basere arbeidet sitt på forskning og empirisk
kunnskap, og bidra til økt forståelse av demokrati
og valg.», og at «Utvalget kan be om særskilte ori-
enteringer og/eller utredninger på enkeltområ-
der».

Valglovutvalget ved sekretariatet valgte å be
om en utredning av «sikkerheten i demokratiske
prosesser i Norge» høsten 2018. Utredningen ble
tildelt Proactima AS, med støtte fra underleveran-
dører Netsecurity AS og Aeger Group AS.

Valglovutvalget har bedt om en rapport som
utreder ulike trusler mot demokratiske prosesser
i tilknytning til gjennomføring av valg i Norge.
Cybersikkerhet og risikoer forbundet med økt
bruk av teknologi i valggjennomføringen skal
inngå som en sentral del av analysen. Valglovutval-
get ba også om at utredningen skal beskrive
hvilke konsekvenser truslene og risikoene kan få
for tilliten til valgsystemet, og gi råd om hvordan
sentrale og lokale valgmyndigheter best kan iva-
reta disse utfordringene på en forsvarlig måte.



480 NOU 2020: 6
Vedlegg 6 Frie og hemmelige valg

Valglovutvalget understreker at det er avgjø-
rende for legitimiteten til demokratiet at de som
velges representerer folkets vilje, og at valget
foregår korrekt og på en tillitsvekkende måte.

Som bakgrunn for oppdraget beskriver valg-
lovutvalget blant annet:

I dag benyttes teknologi i stor grad i valggjen-
nomføringen. Det sikrer en effektiv gjennomfø-
ring, men har også konsekvenser for sikkerhe-
ten og kan påvirke tilliten til valget. Bruk av
teknologi fører med seg risiko knyttet til de
digitale verdikjedene. På noen området vil
dette kunne være enkelt å håndtere og risikoen
kan tolereres, på andre områder vil det måtte
stilles høyere krav til sikkerhet. En særlig
utfordring på området er at det ikke bare er et
reelt brudd på sikkerheten som vil kunne føre
til lavere tillit. Dersom noen klarer å sannsyn-
liggjøre at de kan (eller har fått) tilgang til
systemet på en uautorisert måte, kan det være
nok for å ødelegge tilliten.

Bruk av digital teknologi i valggjennomfø-
ring varierer mellom ulike land. Mens mange
land er svært konservative og bruker manuelle
løsninger, finnes det andre land som har digita-
lisert mye av valgprosessen og gjennomfører
valg over internett. Estland er eksempel på det
siste. I Norge bruker vi et digitalt valgadminis-
trasjonssystem, EVA, for å understøtte valg til
kommunestyre, fylkesting og Storting, men
stemmegivningen foregår fremdeles manuelt.
Forsøk på e-valg ble gjennomført i 2011 og
2013, men ble ikke videreført som ordning
etter at forsøket ble avsluttet.

Det har vært mye oppmerksomhet knyttet
til cybersikkerhet og påvirkningsoperasjoner
knyttet til valg de senere år, blant annet i USA,
Frankrike og Sverige. Kombinert med private
firmaers bidrag i påvirkningskampanjer,
eksemplifisert ved Cambridge Analytica-skan-
dalen og hacking av servere, viser dette at tillit
til rettferdige og transparente demokratiske
prosesser og valg i digitaliserte samfunn utfor-
dres. Også her til lands er digitale sårbarheter
og cyberangrep som politisk pressmiddel
ansett som en reell trussel. Dette bekreftes av
etterretningstjenesten som, i sin rapport Fokus
2018, beskriver en vedvarende etterretnings-
aktivitet mot Norge, opptrapping av russisk
påvirkningsaktivitet mot demokratiske proses-
ser og offentlig opinion. De peker også på fort-
satt utvikling av kapasiteter for digital sabota-
sje.

Åpenhet har vært en viktig bærebjelke i
valggjennomføringen i Norge, og en viktig for-
utsetning for den høye tilliten. I Norge er mye
av ansvaret for valggjennomføringen desentra-
lisert. Kommunene har det største ansvaret for
den praktiske gjennomføringen, ettersom mes-
teparten av dette gjøres av valgstyret i kommu-
nen. Alle valgstyrets møter er åpne, også møter
der opptellingen av stemmer skjer. Det legger
til rette for god kontroll på lokalt nivå, fra både
lokale medier og befolkningen. Det lokale
ansvaret medfører også at digitale løsninger
må tilpasses ulike lokale behov.

2.2 Formål

Formålet med utredningen er å belyse sikkerhets-
relaterte spørsmål knyttet til valg, og som er rele-
vante for de vurderinger valglovutvalget skal gjøre
sitt arbeid. Videre beskriver valglovutvalget at:

Et viktig formål med undersøkelsen er å styrke
kunnskapsgrunnlaget om sikkerheten i de
demokratiske prosessene i Norge. Både knyt-
tet til politiske påvirkningskampanjer og til den
faktiske gjennomføringen av valget. Dette vil
kunne gi valglovutvalget nødvendig kunnskap
og forståelse for dagens situasjon, og bidra til å
styrke arbeidet med å legge til rette for en valg-
lov som sikrer en demokratisk, sikker og etter-
rettelig valgordning nå og i fremtiden. Oppdra-
get skal også bidra til økt innsikt og forståelse
for hvordan behovet for sikkerhets- og bered-
skapstiltak påvirker åpenheten, ansvarsdelin-
gen og regelverksutformingen.

Utredningen skal belyse aspekter ved sikkerheten
i de demokratiske prosessene i Norge i tilknyt-
ning til gjennomføring av valg. Den skal bidra til å
styrke arbeidet med å tilrettelegge for en valglov
som også sikrer høy tillit i befolkningen.

I utredningen skal det identifiseres og vurde-
res trusler, sårbarheter og risiko knyttet til valg-
gjennomføring, også i forkant av valg; og det skal
anbefales tiltak og aktiviteter som kan møte den
identifiserte risikoen og sikre de demokratiske
prosessene.

Oppdragsbeskrivelsen summerer opp fire
forskningsspørsmål som skal besvares gjennom
utredningen:
1. Hva er truslene mot demokratiske prosesser i

tilknytning til gjennomføring av valg i Norge?
Dette inkluderer politiske prosesser og opini-
onspåvirkning i forkant av valg, samt selve den
praktiske gjennomføring av valget. Både
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mulighet for angrep av ulike art, og uinten-
derte hendelser som kan få betydning for gjen-
nomføringen må belyses. Truslene må beskri-
ves både opp mot sannsynlighet og opp mot
konsekvens, og evt. virkning på tillit til demo-
kratiet.

2. Hvordan fordeler sårbarheter seg langs den
digitale verdikjeden i valggjennomføringen?
Av hensyn til oppdragets omfang må denne
delen av oppdraget begrenses til en mer over-
ordnet oversikt. Det vil være hensiktsmessig å
vise ulike aktørers ansvar for de ulike delene
av kjeden, samt deres mulighet til å kontrol-
lere om reglene følges og til å sikre overhol-
delse.

3. Hvilke samfunnsmessige konsekvenser har
bruken av teknologi i valggjennomføringen?
Tilbyder bes belyse og drøfte hvilke konse-
kvenser teknologi og sikring av de digitale ver-
dikjedene har for ansvarsfordeling mellom
ulike nivåer. Nå legger staten føringer i utfor-
mingen av systemet, men har i liten grad
mulighet til å stille tekniske krav. Videre bes
det om en vurdering av forholdet til regelverk
og regulering. Til slutt bes det også om en vur-
dering rundt åpenhet og hvordan dette sikres
på en god måte, samtidig som krav til sikker-
het ivaretas.

4. Hvilke skadeforebyggende og skadebøtende
tiltak bør iverksettes for å beskytte demokra-
tiske prosesser til tilknytning til gjennomfø-
ring av valg i Norge? Tilbyder bes om å gi inn-
spill til mulige tiltak som kan bidra til å øke sik-
kerheten i den demokratiske prosessen i
Norge.

2.3 Avgrensninger

Utredningen er gjennomført i perioden november
2018 til mars 2019 og er en grovstudie som skal
tjene som et underlag for valglovutvalgets arbeid
knyttet til sikkerhet i demokratiske prosesser.
Hensikten er å peke på områder som det er viktig
at valglovutvalget tar i betraktning i det videre
arbeidet. Utredningen fokuserer på sikkerhetsele-
menter relevante for å ivareta demokratiske pro-
sesserer og dekker således ikke alle aspekter ved
å ivareta demokratiske verdier og prinsipper i
samfunnet, eller i tilknytning til valg.

I overenskomst med oppdragsgiver har utred-
ningen avgrenset fokuset til aktiviteter knyttet til
stortingsvalg. Dette valget anses å dekke mange
av de mest relevante elementene, og vurderingen
vil i all hovedsak også være gyldige for valgpro-
sesser i Norge generelt. Videre ble det avtalt

fokus på perioden i direkte tilknytning til gjen-
nomføring av valg, og ikke på periodene mellom
valg.

I utredningen er metodikk for risikovurdering
benyttet for å sikre en systematisk og strukturert
gjennomgang av relevante områder. Gjennom vur-
deringene fremkommer og belyses områder som
vurderes å ha høy risiko og høy viktighet for sik-
ker gjennomføring av valg i Norge. Det anbefales
områder som bør tas i betraktning av valglovutval-
get innenfor deres mandat, og også enkelte tiltak
som bør gjennomføres og/eller vurderes av myn-
dighetene i et videre perspektiv. Utredningen tar
imidlertid ikke stilling til om risikoen kan aksepte-
res, og hvorvidt anbefalte tiltak eller regulering
skal gjennomføres. Dette vil være myndighetenes
ansvar å vurdere og beslutte.

Konklusjoner og anbefalinger vil innbefatte
viktige elementer som Proactima mener bør ligge
til grunn for og hensyntas ved regelverksutfor-
ming, regelverksendring og fordeling av roller og
ansvar i prosessene. Utredningen vil imidlertid
ikke gå inn på anbefalinger om konkrete regel-
verkskrav eller juridiske vurderinger rundt regel-
verksutviklingen.

Systembeskrivelser og beskrivelse av sårbar-
heter, spesielt i den digitale verdikjeden, er holdt
på et overordnet nivå. Dette er både basert på en
vurdering av hensiktsmessighet for valglovutval-
gets arbeid og begrensninger i utredningens tid
og omfang; men også for å sikre forutsetningen
om at utredningen skal kunne benyttes offentlig
og ikke inneholde gradert eller skjermingsverdig
informasjon.

3 Systemet som utredes

3.1 Demokrati og demokratiske verdier

Demokrati må skilles fra andre ønskverdige sam-
funnsmål som fred, menneskerettigheter, religi-
onsfrihet, stabilitet og eiendomsrettigheter. Noen
menneskerettigheter er nødvendige for å kunne
ha demokrati, som ytringsfrihet og organisasjons-
og forsamlingsfrihet, men de definerer ikke demo-
kratiet (Berghagen, 2009). Andre samfunnsmål
kan ofte følge av velordnede demokratier, som
fred og likere fordeling, men det er likevel snakk
om andre fenomener enn det vi strengt tatt define-
rer som demokrati.

En bredt forankret forståelse av hva demokrati
som styreform er, er at demokratiet fastsetter
regler for fordeling av byrder og goder i samfun-
net, og at de som er satt til å fatte beslutningene er
valgt ut av, kan regelmessig skiftes ut av og står
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ansvarlig ovenfor samfunnsmedlemmene (Rose,
2009). I en slik forståelse har valgene en helt
essensiell rolle i å ivareta demokratiet.

En av de store, nyere demokratiteoretikerne,
Robert A. Dahl, identifiserte fem nøkkelkriterier
som standarder for et ideelt demokrati. I praksis
vil det være vanskelig å leve opp til hvert av krite-
riene fullt ut. Men de representerer ideelle for-
dringer, og i den grad de er mer eller mindre fra-
værende, vil demokratiet kunne sies å være man-
gelfullt:
1. Lik stemmevekt
2. Kontroll over dagsordenen
3. Opplyst forståelse
4. Reell mulighet for deltakelse og påvirkning
5. Alle medlemmer inkludert

Kriteriene 1 og 5 reflekterer krav om at alle kom-
petente medlemmer er potensielle deltakere hvor
de står på lik fot. Ideelt sett har ingen person i
kraft av nedarvet status, utdannelse eller inntekt
krav på mer innflytelse enn den jevne mann og
kvinne.

Kontrollen over dagsorden innebærer at det
ikke er noen som står over den demokratiske for-
samlingen og filtrerer hva som passer seg for
demokratiet; også dette skal være en del av den
demokratiske selvbestemmelsen – maktbinding
skal være selvpålagt.

Det tredje og fjerde kriteriet innebærer i reali-
teten ganske strenge krav til samfunnsordenen
når det gjelder å sette borgerne i stand til å være
fullverdige medlemmer av demokratiet. Opplyst
forståelse krever utdannelse og kompetanse til å
forstå hva de ulike alternativene i et valg inne-
bærer mens reell deltakelse på likefot forutsetter
en samfunnsmessig infrastruktur der tilgang til
felles kommunikasjonsplattformer er åpen, og der
det er mulig å kommunisere ens meninger til de
andre medlemmene i demokratiet. Den sterke for-
muleringen i Grunnlovens ytringsparagraf (§100,
6. ledd), «Det påligger statens myndigheter å legge
forholdene til rette for en åpen og opplyst of fentlig
samtale», kan ses på bakgrunn av denne siste
grunnleggende demokratiske forutsetningen.

Velfungerende samfunnssystemer med relativt
stor sosialøkonomisk likhet, høy institusjonell tillit
og der borgerånden er høy, har klart bedre forut-
setninger for å forsvare og videreutvikle en demo-
kratisk samfunnsform (Kymlicka, 2001; Galston
1991; Pogge, 2008). På disse områdene ligger
Norge sammen med de andre skandinaviske lan-
dene godt an. Tilliten til medborgerne og til de
politiske institusjonene er komparativt svært høy
(Den Europeiske Union, 2018; Wollebæk, 2011);

det samme er den sosialøkonomiske likheten.
Disse samfunnsforutsetningene er kanskje det
viktigste vernet mot de identifiserte demokrati-
truslene fordi de innebærer at anslag og forsøk på
nedbrytende virksomhet ikke bare vil møte insti-
tusjonell motstand, men også en forventet,
utstrakt borgermotstand. Den amerikanske histo-
riekjenneren Timothy Snyder hevder det siste er
den viktigste demokratiske beholdningen for å
motvirke tyranni (Snyder, 2017).

Demokratiske modeller

Ut fra den utstrakte fellesforståelsen av hva demo-
krati består av, springer det ulike tradisjoner som
vektlegger ulikt hvilke hensyn som de viktigste i
demokratiet. Særlig er tre tradisjoner toneangi-
vende i diskusjoner om hvordan demokratiet best
bevares, styrkes og videreutvikles: a) konkurran-
sedemokratiet; b) deltakerdemokratiet og c) det
deliberative demokratiet (Shorten, 2015; Rasch,
2007).
a. Konkurransedemokratiet, som også betegnes

som den aggregative eller liberale demokrati-
modellen, ser for seg samfunnet som bestå-
ende av konkurrerende eliter som mer eller
mindre holder hverandre i sjakk (Schumpeter,
1952). Demokratiet handler i grunnen om å
skifte ut en elitegruppering når de ikke lenger
har vist seg tilliten verdig. I denne tradisjonen
er kunnskap en viktig forutsetning for velfun-
gerende demokrati, og fordi man observerer
at vanlig folk ofte mangler oppdatert kunnskap
om mange samfunnsspørsmål, er ikke denne
tradisjonen like opptatt av å øke deltakelsen til
velgerne i høy grad i mellom valgene sammen-
lignet med de andre tradisjonene. Mange
spørsmål er det i grunnen best at blir overlatt
til de som kan mest om det, er tankegangen
(jf. Brennan, 2016). Man har historisk innenfor
denne tradisjonen hatt et klart blikk på hvor-
dan institusjonelle løsninger sikrer maktde-
ling, og det demokratiske elementet som alt-
overveiende gis prioritet, er å sikre selve val-
gene.

b. Deltakerdemokratiet, som også omtales som
en republikansk demokratimodell, har et
videre blikk på hva som er viktig i demokratiet
(Pettit, 2014; Skinner, 1978; Pateman 1970).
Demokrati innebærer langt mer enn selve
valghandlingen; det handler om at borgerne
bryr seg om og deltar i utformingen av sam-
funnet i sine daglige liv. Demokratiet får et inn-
slag av livsstil, og det å kunne ha frihet i ens
liv, forutsetter også – i dette perspektivet – at
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man bruker sin politiske frihet til å være med i
utformingen av samfunnsbetingelsene. Hvis
man ikke gjør det, vil det være andre som i
praksis bestemmer over en, og ens frihet blir
dermed innsnevret (Taylor, 1991). Fellesskap
og kollektiv orientering utgjør en premiss for
denne tenkingen, men uten at det innebærer
at man begrepsmessig innenfor tradisjonen
hører til på høyre eller, kanskje særlig, på ven-
stre side i politikken.

c. Det deliberative demokratiet konsentrerer seg
om hvordan de demokratiske beslutningene
fattes slik at de blir fornuftige og en følge av en
argumenterende rådslaging hvor berørte par-
ter har kommet til orde (Habermas, 1996; Gut-
mann and Thompson, 2004). I den tyske sosio-
logen og filosofen Jürgen Habermas sin pre-
gende forståelse handler det om kraften i det
beste argument (Habermas, 1996). Demokra-
tiske beslutninger må i dette perspektivet ikke
bare være uttrykk for en flertallsvilje, men for
en flertallsvilje som så å si er kvalitetssikret
gjennom en forutgående debatt. I debatten har
de ulike meningsalternativene blitt prøvd ved
at argumentene har måttet tåle et kritisk lys.
Det følger av denne demokratiforståelsen at
offentligheten, eller den offentlige sfære, spil-
ler en viktig rolle ved at sentrale spørsmål
kommer opp til debatt og at debatten påvirker
beslutningstakerne. I offentligheten finner
demokratiets felles samtale sted. Foraene hvor
beslutninger fattes, viljesdannelsen i Haber-
mas sin terminologi, må slik være koplet til
denne felles samtalen. Med andre ord bør sfæ-
ren for viljesdannelse (beslutningsnivået) ha
kanaler ikke bare til berørte parter, men også
til miljøer som kan bringe til torgs vektige
argument. Media får en nøkkelrolle som for-
midler mellom sfærene for menings- og viljes-
dannelse.

I praksis vil et hvert demokrati ha elementer av
alle disse tre forståelsene eller modellene, og i
grensesnittet mellom dem blir forberedelse, gjen-
nomføring og oppfølging av valg en svært viktig
del av å sikre de demokratiske verdiene. Valglo-
vens formål er å legge til rette for «frie, direkte og
hemmelige valg». I oppdraget til denne utrednin-
gen understreker også valglovutvalget at «At de
som velges representerer folkets vilje, og at valget
foregår korrekt og på en tillitsvekkende måte, er
avgjørende for legitimiteten til demokratiet». Sik-
kerheten i valggjennomføringen er viktig for å iva-
reta flere av de demokratiske prinsippene (men
ikke alle). I utredningen er det valgt å fokusere på

fem kvaliteter ved valggjennomføringen som er
viktige for å ivareta demokratiske prinsippene –
og som kan rammes av trusler dersom sikkerhe-
ten ved valget ikke er tilstrekkelig.
– Fri deltagelse – At alle kandidater til valget, og

velgere, har og får tilgang til å delta ved at det
oppleves trygt og mulig – og at valget er hem-
melig 

– Opplyst og informert – At velgere får nok infor-
masjon, riktig informasjon og balansert infor-
masjon – til at de kan gjøre et «informert valg»
(stemme)

– Korrekt – At de stemmer som er avgitt faktisk
utgjør resultatet. Riktig manntall, riktig regis-
trering, riktig antall stemmer 

– Gjennomført i tråd med plan – At man faktisk
får avholdt valget (og ikke hindres av sabota-
sje, naturhendelser, systemfeil eller organise-
ringsmangler) 

– Tillit – At tilliten til den demokratiske valgpro-
sessen opprettholdes i befolkningen (herunder
at etterprøvbarhet og åpenhet er ivaretatt)

3.2 Overordnet systembeskrivelse – valg

Figur 6.1 viser en forenklet fremstilling av
systemet som vurderes i denne utredningen. Hen-
sikten er å gi en prinsipiell fremstilling av rele-
vante faser, trusler, aktører og systemer/elemen-
ter i valggjennomføringen, og som er betraktet og
vurdert i dette arbeidet. Prinsippskissen er over-
ordnet lagt til grunn for betraktningene i utrednin-
gen og har dannet grunnlag for å kartlegge og
vurdere risiko.

Prinsippskissen er delt inn i tre hovedfaser; 1)
før valget, 2) gjennomføringen av stemmegivin-
gen, og 3) opptelling/valgoppgjør og publisering
av resultatet. Hver av disse fasene inneholder
flere aktører, elementer og aktiviteter, som for
eksempel:

Før valget:
– Partiene og kandidatene stiller (lister)
– Velgerne bestemmer seg for hvem de skal

stemme på
– Manntallet kontrolleres og hentes
– Systemer og materiell settes opp og forberedes

Under valget:
– Mottak av tidligstemmer og forhåndsstemmer
– Kontroll mot manntall
– Kontroll og stemmegiving i valglokaler på valg-

dagen(-e)
– Forberedelse til telling
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Etter valget:
– Forhåndstelling, endelig telling og kontrolltel-

ling av stemmer (manuelt og eventuelt elektro-
nisk)

– Valgoppgjør
– Offentliggjøring av resultat
– Godkjenning av valg

De ulike elementene er beskrevet i større detalj
gjennom utredningen.

For hver av fasene finnes det ulike trusler og
trusselaktører. Enkelte trusler er tilsiktede, det vil
si at det finnes en trusselaktør som prøver å
«angripe» valget med vilje. Det kan for eksempel
være ved å påvirke velgerne til å stemme annerle-
des enn de ellers ville gjort. Her kan en skille mel-
lom legitim og ikke-legitim påvirkning: At et poli-
tisk parti prøver å overbevise velgerne om å
stemme på deres parti gjennom åpen debatt, er et
eksempel på legitim påvirkning. Dersom noen
derimot i det skjulte prøver å påvirke velgerne for
eksempel gjennom målrettede mer eller mindre
sanne budskap, vil ikke påvirkningen ha en slik
legitimitet. Å prøve å påvirke opptellingen slik at
resultatet ikke blir korrekt, er utvilsomt illegitimt.
Andre trusler mot valget er utilsiktede, altså ikke
gjort med vilje. Eksempler er at en valgmedarbei-
der taster feil på datamaskinen eller at velgere
ikke får delta i valget på grunn av værforhold eller
brann.

De ulike truslene vil true ulike elementer og
deler av systemet som er beskrevet i figuren. Ele-
mentene kan være prosesser og sentrale eller

lokale aktører, det kan rette seg direkte mot kan-
didater eller velgere eller fokusere på digitale
systemer eller valglokaler.

Utredningen fokuserer på det som vurderes
som de mest relevante truslene mot sikkerheten i
valgprosessen, hvordan de kan true verdier som
er viktige for å sikre valg, og på hvilken måte. Bar-
rierer og sårbarheter relatert til disse verdiene,
samt effekter på ulike områder dersom truslene
realiseres blir vurdert. Slik fremkommer hvor kri-
tisk (konsekvenser og tilhørende sannsynlighet)
ulike fenomener og hendelser er for de demokra-
tiske valgprosessene.

3.3 Valgprosessen

Den norske valgordningen er basert på prinsipper
om direkte valg og forholdsvalg i flermannskret-
ser, der både politiske partier og andre grupper
kan stille liste ved valgene.

Ved stortingsvalg er landet delt inn i valgdis-
trikter som tilsvarer fylkene, inkludert Oslo kom-
mune som er eget fylke. Representanter til kom-
munestyre og fylkesting velges ved kommune- og
fylkestingsvalg, der hver av kommunene og hvert
fylke utgjør en valgkrets. For alle disse valgene er
valgperioden fire år, der kommune- og fylkesvalg
avholdes samtidig midt mellom to stortingsvalg.
Valgdagen settes til en mandag i løpet av de to før-
ste ukene i september i valgåret.

Krav til gjennomføring av valg stilles i valglo-
ven (Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tet, 2002), samt i ytterligere bestemmelser gitt

Figur 6.1 Overordnet prinsippskisse – system

Trusler

Før valg Valg Opptelling/ resultat

Sentrale og lokale 
aktører med roller   

Sentrale og lokale 
aktører med roller   

Sentrale og lokale 
aktører med roller   
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gjennom forskrifter. Valglovens formål er å «å
legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie,
direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine
representanter til Stortinget, fylkesting og kommu-
nestyrer». En rekke andre lover og forskrifter gjel-
der også for valg herunder forvaltningsloven,
offentleglova, straffeloven, alkoholloven og for-
skrift om offisielle flaggdager.

I figur 6.2 summerer Valgdirektoratet opp
hovedansvar og oppgaver i valggjennomføringen:

I tillegg har Stortinget en rolle både som lovgi-
ver, og som godkjenner av valget.

Hovedansvaret for gjennomføring av valg lig-
ger hos de enkelte kommunene. Valgdirektoratet
gir veiledning og opplæring i valggjennomføring,
bruk av valgsystemene (EVA) og til valgansvar-
lige i kommunene. Bruk av valgsystemene (EVA)
er ikke lovpålagt. Kommunene og fylkeskommu-
nene konfigurerer og sikrer datamiljøene de
lokale systemene (EVA Skanning) kjører i, og
kommunene er selv ansvarlige for opplæring av
sine valgmedarbeidere.

Selve valggjennomføringen deles grovt inn i
fire faser; forberedelse, stemmegivning, opptel-
ling og valgoppgjør. Stemmegiving dekker tid-
ligstemmeperioden 1. juli – 9. august, forhånds-
stemmeperioden 10. august – fredag før valgda-
gen (6. september i 2019) og valgdagen(-e) i sep-
tember.

Utleggingsmanntall i kommunene legges ut i
papirform i løpet av juni i valgåret slik at egne opp-
lysninger kan kontrolleres av borgerne selv.

Ved avstemming krysses den enkelte av i elek-
tronisk manntall eller på papirmanntall – avhengig
av hva kommunen benytter. Stemmer avlegges på
papir og stemmene legges i urne i valglokalet.

Når valglokalet stenger kontrollerer stemme-
styret at innholdet i urnene er riktig ved å kontrol-
lere at antall stemmesedler stemmer med antall
avkrysninger i manntallet, og ved å sortere mel-
lom ordinære stemmesedler og de som må gjen-
nom ekstra behandling senere.

Valgstyret har ansvar for foreløpig og endelig
telling i kommunene. Foreløpig telling gjennomfø-
res manuelt i alle kommuner. Når foreløpig opptel-
ling er godkjent, kan den endelige opptellingen
gjennomføres. Valgstyret er også ansvarlige for
denne. Endelig opptelling kan enten utføres
manuelt, som for den foreløpige, eller maskinelt
ved bruk av skannere.

Fylkesvalgstyret har ansvaret for å kontrollere
alle stemmesedler og kontrollere møtebøker fra
alle kommunene i fylkeskommunen. Fylkesvalgs-
tyret kontrollteller alle stemmesedler på nytt og
sammenligner resultatet med valgstyrenes resul-
tater.

Ved stortingsvalg er det Stortingets fullmakts-
komite som gjennomgår alle protokoller og møte-
bøker til slutt, og vurderer valgets gyldighet (god-
kjenner valget).

3.4 Den digitale verdikjeden

I Norge benyttes det digitale valgadministrasjons-
systemet EVA, for å understøtte valg til kommune-
styre, fylkesting og Storting, mens stemmegivnin-
gen fremdeles foregår manuelt. EVA utvikles,
driftes og sikres av Valgdirektoratet, mens data-
miljøene de lokale tilknyttede systemene kjører i,
konfigureres og sikres av kommunene og fylkes-
kommunene. For gjennomføring av valg i kommu-
ner og fylkeskommuner støtter EVA administra-
tivt gjennom alle de fire nevnte fasene, se figur 6.3.

Figur 6.2 Roller i valggjennomføringen

Kilde: Valgdirektoratet – gjengitt med tillatelse



486 NOU 2020: 6
Vedlegg 6 Frie og hemmelige valg

EVA består av tre hovedapplikasjoner; EVA
Admin, EVA Skanning og EVA Resultat. EVA
Admin er en standard webapplikasjon som driftes
og forvaltes sentralt av Valgdirektoratet, og gjøres
tilgjengelig gjennom nettleser på kommuner eller
fylkeskommuners PCer. EVA Skanning er en
lokalt installert applikasjon som driftes av kommu-
ner og fylkeskommuner. Applikasjonen er utviklet
av Valgdirektoratet, og installasjonsfilene gjøres
tilgjengelig for kommuner eller fylkeskommuner.
EVA Resultat er en intern applikasjon i Valgdirek-
toratet som sender tall mellom applikasjon og ut
til andre interessenter som mediehus. I figur 6.4
fra Valgdirektoratet skisseres flyt av data til og fra
applikasjonene.

Gjennom hele den digitale verdikjeden finnes
det en rekke aktører og komponenter som både

kan fungere som barrierer, og potensielt utgjøre
sårbarheter i systemene. Manntallet overføres/
innhentes fra Skattedirektoratets baser, der både
leverandører av utstyr og programvare, utviklere,
driftere og ansatte brukere er en del av kjeden.
Tilsvarende gjelder for utstyr og applikasjoner i
Valgdirektoratet (EVA).

Kommunene og fylkeskommunene får tilgang
til sentrale applikasjoner i EVA og får lokal appli-
kasjon og installasjonsfiler for EVA skanning fra
Valgdirektoratet. Det er imidlertid kommuner og
fylkeskommuner som selv står for utstyr, sikring,
vedlikehold og bruk. Det foreligger veiledninger
for bruk og sikring, samt rammeavtale for leveran-
dører av støtte til EVA skanning. Det er imidlertid
opp til kommuner og fylkeskommuner om og i
hvilken grad de ønsker å følge anbefalingene eller

Figur 6.3 Valggjennomføring med EVA

Kilde: Valgdirektoratet – gjengitt med tillatelse
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Figur 6.4 Dataflyt i, til og fra EVA
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benyttes leverandører med rammeavtale med
Valgdirektoratet. Det kan derfor være grensesnitt
mot ulike leverandører både av utstyr og program-
vare og av støttetjenester, i tillegg til egne ansatte
som kan sette opp, drifte og vedlikeholde.

4 Metodisk tilnærming

Systemet som skal utredes, og oppdragets inn-
hold, er komplekst og krever tverrfaglig kompe-
tanse og en systematisk tilnærming. Samtidig er
oppdraget begrenset i tid og omfang, noe som
gjør det nødvendig å holde fokus på de mest rele-
vante problemstillingene med tanke på å under-
støtte arbeidet som skal utføres i valglovutvalget.

For å møte behovet for tverrfaglig kompetanse
har arbeidet blitt utført av et sammensatt team
som blant annet har dekket:

Valg og valggjennomføring – kunnskap om poli-
tikk og demokratiske prosesser, valglov og valg-
ordninger, kunnskap om valgadministrasjonssys-
temet, erfaring og kunnskap og ulike måter og
ordninger for valggjennomføring, aktører, roller
og nivåer i valggjennomføring

Teknologikompetanse – Cybersikkerhet/IKT-
sikkerhet, digitale verdikjeder, sårbarheter, digital
sabotasje, teknologiske muligheter og risiko, digi-
tale aktører og kapasiteter

Trusler – trusselvurderinger, identifisering av
aktører og intensjoner, kapasiteter for trusselgjen-
nomføring, angrepsvektorer, nasjonalt risikobilde

Hvordan påvirkes samfunn og velgere – nyheter
og medier, kommunikasjon, menneskelige reak-
sjoner, bruk av digitale medier, påvirkningsvirk-
somhet, interesseparter

Risiko- og sårbarhetsvurderinger – metode og
forskningstilnærming, utredningskompetanse,
overordnet risikobilde, prosjektledelse og koordi-
nering, tiltaksvurderinger og tiltakseffekter, regel-
verksforståelse og regelverksutvikling

Metoder for kvalitativ risikoanalyse kjenneteg-
nes ved å være prosessbaserte, tverrfaglige, sys-
tematiske og gi et godt grunnlag for å fokusere tid
og ressurser mot de viktigste temaene og fenome-
nene. Det er derfor valgt å bygge arbeidet på
metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyse på et
overordnet nivå. I store trekk har hovedtrinnene
som for eksempel skisseres i den internasjonalt
anerkjente standarden ISO 31000 (ISO, 2018) blitt
brukt som støtte og hjelp i gjennomføring av
utredningen, men tilpasset mål, behov, fokus fra
oppdragsgiver og erfaringer i prosjektteamet. En
slik systematisk tilnærming sikrer i stor grad at

relevante og viktige elementer dekkes, diskuteres
og vurderes i løpet av utredningen.

De tre hovedtrinnene som i tilpasset form er
gjennomført som et underlag for denne utrednin-
gen er:

Omfang, kontekst og kriterier

Gjennom etablering av kontekst har informasjon
blitt samlet inn og vurdert for å bygge en bred og
felles forståelse av valgprosesser og utfordringer,
samt identifisere viktige områder for videre ana-
lyse. Etablering av kontekst har dekket:
– Informasjonsinnhenting/erfaringer nasjonalt og

internasjonalt: I tillegg til den samlede erfarin-
gen i det bredt sammensatte prosjektteamet
har informasjon og erfaringer med valgs-
ystemer, prosesser, trusler og sårbarheter
internasjonalt og i Norge blitt innhentet. Inter-
nasjonale erfaringer har blitt høstet ved gjen-
nomgang av litteratur, artikler og nyheter (se
referanseliste). På nasjonalt nivå har det i til-
legg blitt gjennomført en rekke arbeidsmøter
og intervjuer med Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet, Valgdirektoratet, valglov-
utvalget, Microsoft og med valgmedarbeidere i
et utvalg kommuner av ulik størrelse og type

– Verdivurdering: For å kunne gjøre en hensikts-
messig vurdering av risiko i valggjennomfø-
ring, er kriterier for demokrati og kvaliteter
som kreves av valggjennomføringen for å iva-
reta disse prinsippene identifisert. Gjennom
utredningen fremkommer ulike verdier som
må beskyttes i valggjennomføringen for at kra-
vene skal sikres; eksempelvis i form av digitale
systemer, informasjon, lokaler, velgere eller
kandidater

– Trusselvurdering: I tillegg til identifisering og
vurdering av uintenderte hendelser som kan
påvirke valgprosessene, beskrives aktører som
kan ha ønske/intensjon om å påvirke/skade
valgprosessen, hvilken kapasitet de har til å
gjøre det, og på hvilken måte

Risiko- og sårbarhetsvurdering

Risiko og sårbarhetsvurderingene er gjennom-
ført ved å identifisere og vurdere potensielle hen-
delser og fenomener som kan forekomme før,
under og etter valget. For å sikre en systematisk
prosess der alle relevante forhold blir inkludert
har denne blitt gjennomført med ulike innfallsvin-
kler. Det vil si med fokus på mulige fenomener/
hendelser i selve valggjennomføringen, i den digi-
tale verdikjeden, i forhold til de ulike kravene som
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må ivaretas i valget (i forhold til demokratiske
prinsipper), og i et generelt faglig perspektiv.
Fremgangsmåten som er benyttet for risiko- og
sårbarhetsvurderingen tar utgangspunkt i interna-
sjonale standarden ISO 31000 (ISO, 2018).

Eksisterende barrierer mot, og eventuelle sår-
barheter i forhold til, de aktuelle hendelsene/
fenomenene er vurdert og beskrevet. Konsekven-
ser som hendelsen eller fenomenet kan ha på de
fem kravene til valg som beskrives i kapittel 3.1
(fri deltagelse, opplyst og informert, korrekt, gjen-
nomført i tråd med plan og tillit) – er vurdert –
sammen med hvor mye kunnskap vi har om feno-
menet, hvor overførbart det er til ulike steder og
områder og hvor raskt fenomenet endrer seg.

Til slutt er det gjort en oppsummering/samlet
vurdering av hvor viktig/kritisk fenomenet er for
sikkerhet i valgprosessen, og hvor stor mulighet
samfunnet/myndighetene har til å endre eller
påvirke negative konsekvenser.

Risikohåndtering

Risikohåndtering vil innbefatte både å identifisere
hensiktsmessige tiltak, beslutte gjennomføring og
følge opp gjennomføring og effekt. Denne utred-
ningen fokuserer på å identifisere mulige tiltak
knyttet til enkeltfenomener og hendelser (i hen-
delsesskjemaene vedlagt) – men først og fremst
på å anbefale enkelte tiltak på et overordnet nivå
som er relevant for valglovutvalgets fokus og
arbeid.

Beslutninger om tiltak, gjennomføring og opp-
følging ivaretas av norske myndigheter og er ikke
en del av omfanget for denne utredningen.

Ytterligere detaljer om risikoanalysemetoden
som er benyttet i utredningsarbeidet er vist i Ved-
legg 1.8

5 Trusler mot demokratiske 
prosesser i tilknytning til valg 
i Norge

5.1 Trusler mot demokratiet og mot valg?

Basert på de ulike demokratimodellene referert
til innledningsvis i denne utredningen, kan demo-
kratiet i det grunnleggende trues av ulike årsaker.
Ut ifra perspektivet i konkurransedemokrati-
modellen (Schumpeter, 1952), vil teoretisk sett
trusler mot demokratiet lett oppstå når det over
tid ikke skjer en noenlunde stabil eliteutskifting
selv om valg avholdes regelmessig. Eksempler på

det siste er de illiberale demokratiene som vi ser
utspiller seg i Ungarn, Russland eller Tyrkia. En
annen trussel er forstyrrelser i selve valgproses-
sen, som for eksempel hvis dataangrep fører til
feilrapportering eller ødelegger for effektiv gjen-
nomføring. Det siste er i prinsippet alvorlig ikke
bare i kraft av selve hendelsene, men også som en
trussel mot tillitskapitalen til demokratiet.

Sett fra den republikanske demokrati-model-
len (Pettit, 2014; Skinner, 1978; Pateman 1970) vil
den samlede demokratiske deltakelsen ikke bare
under valgene, men også i periodene mellom val-
gene, være et essensielt hensyn. Særlig vil rekrut-
teringen til demokratiske verv og til partiene
kunne være et kritisk punkt, og det samme gjel-
der i hvilken grad samfunnsmedlemmene kjenner
og viser borgerånd.

Ut fra den deliberative demokratimodellen
(Habermas, 1996; Gutmann and Thompson, 2004)
spiller valgkampen og de politiske debattene en
nøkkelrolle i demokratiet. Debatten må være opp-
lysende og tendenser til en fragmentering av
offentligheten kan virke nedbrytende på læringen
i en felles offentlighet. Det samme gjelder en
offentlig samtale pervertert av falske nyheter,
ekkokammer eller avsondrete demokratiske sam-
taler i ulike grupperinger som mangler en felles
argumentativ meningsbrytning.

Trusler mot de demokratiske prosessene, og
trusselaktørene bak, vil altså kunne rette seg mot
alle disse områdene for å svekke demokratiet –
som oppsummert i systembeskrivelsene innled-
ningsvis gjennom å svekke fri deltakelse, opplyst
og informerte valg, korrekte valg, valg gjennom-
ført etter plan og tillit til valg og prosess.

Angrep på, påvirkning av eller «juks» knyttet
til valg er ikke noe nytt fenomen. I den vestlige
verden er det imidlertid et område som ofte for-
bindes med ikke-demokratiske stater, og i mindre
grad til de vestlige demokratiene. Samfunnet er i
endring. Vi ser en økt politisk påvirkningsaktivitet
i Europa. Valgprosesser er i økende grad utsatt for
påvirkning fra en rekke aktører, også aktører
utenfor statens grenser. De siste årene har fokus
på trusler mot valg i demokratiene økt betydelig.
De store og brede internasjonale diskusjonene og
fokuset akselererte betydelig i forbindelse med
det amerikanske presidentvalget i 2016 og Brexit-
avstemmingen i Storbritannia samme år. Det ble
blant annet avdekket at detaljert informasjon om
brukere av Facebook ble samlet, analysert, solgt
og brukt til å målrette budskap under den ameri-
kanske valgkampen9.

Det har over de siste årene blitt avdekket at
statlige aktører, herunder Russland, aktivt har8 Vedleggene er kun tilgjengelig på regjeringen.no.
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brukt produksjon og spredning av falske nyheter
for å påvirke politiske prosesser og valgprosesser
i en rekke land (USA, Frankrike, Nederland,
Tyskland og Storbritannia). En rekke medier10

refererer i februar 2019 til meldinger om at USA
blant annet sørget for å stenge nettilgangen for
den russiske trollfabrikken Internet Research
Agency i St. Petersburg i forbindelse med mellom-
valg i USA høsten 2018. Trollfabrikken skal også
ha operert under det amerikanske valget i 2016.

Påstander om manipulering av stemmer via
såkalte valgmaskiner (som benyttes til elektro-
nisk stemmegivning), har vært et hett tema de
siste årene. I 2018 demonstrerte en gruppe hac-
kere i samlingen DEF CON Voting Village blant
annet at amerikanske valgmaskiner kunne hackes
remote, og at hacking av maskinen lokalt kunne
gjøres ved hjelp av en penn på to minutter (mens
en gjennomsnittlig stemmeoperasjon tok 6 minut-
ter).11

Mange faktorer påvirker hvem som blir utsatt
for påvirkninger i valg, hvem aktørene er – og
hvilke metoder som benyttes. I dette ligger alt fra
global politisk utvikling og maktbalanse, samfunn-
strender og radikalisering til lokale forhold og den
teknologiske utviklingen.

5.2 Trusler mot Norge, trusselaktører og 
virkemidler

Vurderingen av aktører baserer seg på åpne etter-
retningskilder/trusselvurderinger fra eksempel-
vis PST og Etterretningstjenesten, og det refere-
res også fortløpende i teksten til andre informa-
sjonskilder.

Av flere årsaker kan en se for seg at Norge
ikke er spesielt attraktivt med tanke på å påvirke
valgresultater og valg. Norge er et lite land med
begrenset innflytelse og makt på mange interna-
sjonale felter. Utenrikspolitikken er preget av en
høy grad av konsensus, slik at det er lite å vinne
eller endre ved å endre sammensetningen på Stor-
tinget. Det norske samfunnet er preget av en høy
grad av tillit til demokratiet, til prosesser rundt
valg og til politikere – noe som gjør det mer kre-
vende å påvirke gjennom eksempelvis falske
nyheter. Det er begrenset tilstedeværelse av radi-
kaliserte grupperinger, og det er også stor grad av

åpenhet og gjennomsiktighet i et så lite samfunn –
noe som også gjør påvirkningskampanjer vanske-
ligere å gjennomføre (PST, 2019).

Samtidig representerer Norge og Norden
noen av spydspissene av liberaldemokratier. Flere
stater med helt andre styresett kan ha interesse av
å demonstrere hvor uegnet dette er som styre-
form. Norge er medlem av FN og NATO og er slik
del av et internasjonalt engasjement. Det norske
engasjementet i Nordområdene og Arktis er av
interesse for flere aktører, både av politiske og
kommersielle årsaker.12 Et langt på vei gjennom-
digitalisert samfunn gir trusselaktører en stor
angrepsflate på sosiale medier og i det digitale
rom generelt. I kombinasjon med det som ofte
beskrives som en lav årvåkenhet i sikkerhetsan-
liggender («naivitet») kan det gi et potensial for
påvirkning som interesserer.

5.2.1 Trusselaktører

Trusselpotensialet mot demokratiske valgproses-
ser kan kategoriseres innenfor tre hovedaktør-
grupper: Statlige, ikke-statlige og enkeltaktører.

Eksempler på statlige aktører er typisk Russ-
land og Kina, men herunder kan også nære sam-
arbeidspartnere som USA, Storbritannia og Sve-
rige ligge. Det foregår kontinuerlig legitim (åpen)
og fordekt (skjult) påvirkning fra andre stater for
å få innflytelse og mulighet til å påvirke norsk
standpunkt i store strategiske spørsmål. Russland
er en dimensjonerende trusselaktører med tanke
på kapasitet og utvist vilje til å angripe13 og er
beskrevet og vurdert i større detalj i vedlegg 4 til
denne rapporten.

På tross av at kinesisk politikk har endret seg
substansielt under nåværende leder Xi Jinping,
har Kina tradisjonelt hatt en sterk føring på ingen
innblanding i andre staters indre anliggender. Kina
har økte interesser i Arktis og nordområdene i
forbindelse med sitt One-Belt Initiative, hvor de
ønsker å åpne en isfri sjøvei for handel via sjøru-
tene gjennom Arktis. Kina ønsker også tilgang på
muligheter for utvinning av naturressurser som
mineraler og gass i Arktis. 14

Norge-Kina-relasjonen har over lang tid vært
på frysepunktet. Relasjonen er under oppmykning
i forhold til økt handel og samarbeid innen

9 https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cam-
bridge-analytica-trump-campaign.html

10 https://www.nrk.no/urix/trump-blokkerte-russisk-trollfa-
brikk-1.14448589 

11 https://defcon.org/images/defcon-26/
DEF%20CON%2026%20voting%20village%20report.pdf 

12 Nordlys 2. januar 2019, nyttårstale General Kjell Grandha-
gen https://fr-ca.facebook.com/pg/ndebatt/posts/

13 https://www.nupi.no/Arrangementer/2017/Paavirknings-
operasjoner-og-desinformasjon-som-verdensfenomen

14 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/0EdWdG/kina-vil-
bli-supermakt-i-norske-farvann
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forskning og næringsliv. Kina kan utgjøre en trus-
sel for Norge innenfor cyberdomenet, gjennom
cyberangrep og spionasje, innenfor flere sektorer
av samfunnet. Det har vært gjennomført cyberan-
grep fra Kina mot Norge, så trusselen fra Kina
kan på ingen måte utelukkes, men den vil først og
fremst trolig rettes inn mot kritisk infrastruktur,
forskning, finans- og næringsliv (Etterretningstje-
nesten, 2019). Det er lite sannsynlig at Kina vil ha
interesse av å påvirke demokratiprosesser og valg
i Norge, men heller konsentrere sin politiske
påvirkning mot for eksempelvis Australia og
Canada og andre land med store kinesiske eksil-
grupperinger.

De mest fremtredende ikke-statlige aktø-
rene er nettverk knyttet til ekstrem islamisme og
politiske miljøer på den ekstreme høyre- eller ven-
stresiden.

Det har generelt vært få volds- og terrorhen-
delser mot valg eller valgprosesser fra slike mil-
jøer. På tross av økende høyreekstremisme i
Europa, vurderes ikke trusselen fra slike miljø å
være spesielt stor i Norge. Det er flere grunner til
det, men hovedårsaken er svak organisering og
fravær av tydelige lederskikkelser (PST, 2019).
Hvis det likevel skulle inntreffe voldelige demon-
strasjoner eller annen voldsutøvelse mot valg eller
valgprosessen vil den trolig være i begrenset
omfang, dårlig organisert og inntreffe i regionalt
geografiske områder i Norge hvor enklaver av
miljøene allerede har tilhørighet, som for eksem-
pel Trondheim, Kristiansand og enkelte submiljø
på Østlandet. Trolig vil eventuell vold fra dette
miljøet rettes inn mot sak og enkeltpersoner som
de kan ha sterke antipatier mot og ikke nødven-
digvis valget som sådan.

Enkeltaktører kan ha sympatier for de over-
nevnte aktørene, men kan også handle ut fra
andre beveggrunner. Typiske eksempler på
denne typen aktør er Anders Behring Breivik og
radikaliserte islamister.

Det har vært enkelte angrep fra soloaktører
mot parlament og politikere fra radikale islamist-
miljøer i Nederland, Tyskland og Canada, men så
langt ingen spektakulære angrep. Angrep fra isla-
mistmiljøer i Norge mot valg anses som lite sann-
synlig.

Andre enkeltaktører som vil kunne påvirke
valg og demokratiske prosesser kan være større
konsern, tenketanker og enkeltpersoner, som ved
meningspåvirkning og/eller pengestøtte til par-
tier eller enkeltpersoner, har som hensikt å
påvirke utfall eller retning av valg eller prosess.

Hver av disse kan igjen knytte til seg en rekke
underliggende aktører for å oppnå sine mål. De

underliggende aktørene kan være rekrutterte,
pressede, opportunistiske eller autonome, som
illustrert i figur 6.5. Rekrutterte aktører vil av
egen vilje handle i henhold til hovedaktørens mål,
direkte styrt av hovedaktøren. De pressede aktø-
rene vil mot egen vilje handle i henhold til
hovedaktørens mål, direkte styrt av hovedaktø-
ren. De opportunistiske aktørene vil av egen vilje
handle i henhold til hovedaktørens mål, men uten
styring fra denne. De autonome aktørene vil
handle i henhold til hovedaktørens mål uten at
hovedaktøren styrer dette, og uten å selv ønske
det (men gjennom sin egen agenda).

5.2.2 Analyse av dimensjonerende aktør

Basert på kildene nevnt over og i teksten, er det
gjort en mer omfattende analyse av Russland som
trusselaktør i vedlegg 4 til rapporten. Russland er
en dimensjonerende aktør for Norge både med
tanke på vår geografiske beliggenhet, internasjo-
nale interesser og Russlands kapasitet. En analyse
er derfor interessant for å forstå mulige intensjo-
ner, virkemidler/metoder og kapasiteter. Analy-
sen er basert på åpne etterretningskilder og kil-
der det ellers refereres til i teksten.

5.3 Påvirkning gjennom nett/sosiale 
medier

Påvirkninger av samfunn og velgere for å oppnå
endring i holdninger eller atferd er, og har vært,
en viktig del av samfunnsdebatten og av det å
drive valgkamp. Påvirkning er målet med den poli-

Figur 6.5 Underliggende aktører
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tiske debatten – for å skaffe flere tilhengere for
eget/partiets syn og vinne flertall for å prege sam-
funnsutviklingen. Det å jobbe for å endre en vel-
gers syn og oppfatning av hva som er riktig og
galt, best og dårligst i en slik åpen debatt, er legi-
timt – og nødvendig for at det politiske systemet
skal virke. Intensjonen er kjent og klar.

Et stort fokus både nasjonalt og globalt har
spesielt de siste årene imidlertid vært påvirkning
og forsøk på påvirkning av valg på en måte som
ikke er legitim. Det er lett å se at påvirkning ved å
bruke feilaktig/falsk informasjon ikke er ønsket.
Når sannheter og usannheter blandes sammen,
eller elementer tas ut av sammenheng eller bare
deler av en problemstilling belyses, blir det van-
skeligere å skille mellom hva som er en ønsket og
legitim påvirkning, og hva som er en uønsket og
illegitim påvirkning. En uønsket påvirkning kan
sies å ha en dårlig intensjon, i motsetningen til
den ønskede som har en god intensjon. Utfordrin-
gen er å definere hva som er godt og hva som er
dårlig. Ulike ståsteder gir gjerne ulike svar. I
enkelte stater har en forsøkt å definere uønsket
påvirkning av nasjonale valg som en påvirkning
som kommer utenfra landets grenser. Erfaringer
og saker som er avdekket de siste årene viser
imidlertid at også statlige trusselaktører etablerer
påvirkningsaktiviteter nasjonalt i den staten de
ønsker å påvirke. En annen viktig karakteristikk
ved uønsket påvirkning er at den ofte er skjult. I
det ligger at det ikke er kjent for den som blir for-
søkt påvirket hvem som står bak og hva intensjo-
nen med påvirkningen er (eller det at det faktisk
søkes å påvirke).

Dersom nyheter eller påstander settes fram
uten å stå i en sammenheng (kontekst) er det van-
skeligere å vite om det som sies er rett eller feil.
Korte meldinger på nettet er en god arena for
nettopp å spre informasjon som tilsynelatende er
rett, men som er tatt ut av kontekst. Dersom en
nyhet inneholder deler som en velger kjenner seg
igjen i og mener er korrekt, er det lett å feste lit til
det som leses/høres.

Dersom deler av nyheten er feilaktig, gjør
kombinasjonen av riktig og uriktig at det er van-
skeligere å avsløre feilen eller usannheten. Det
politiske uavhengige amerikanske forskningssen-
teret Pew Research Centre15 har forsket på folks
medievaner og mener at personer under 50 år får
halvparten av nyhetene sine gjennom digitale
medier. De mener også at folk har lettere for å
akseptere informasjon som bekrefter egen over-

bevisning og at en lettere avviser informasjon som
ikke bekrefter eget syn. Stephen Lewandowsky
jobber ved University of Bristol og er en av ver-
dens ledende eksperter på det som kalles kontra-
faktisk overbevisning. Han sier16 at folk ofte star-
ter med en forutinntatt overbevisning (kognitiv
motivasjon) – for deretter å bruke all sin tenking
på å støtte opp under oppfatningen.

Dagens digitalisering og omfattende bruk av
sosiale plattformer gir trusselaktører en stor
angrepsflate der mange velgere kan nås på kort
tid. Den raske spredningen og delinger av nyheter
setter også press på de redaktørstyrte mediene.
Presset om å publisere raskt kan bidra til at det
som betegnes som seriøse medier videreformid-
ler uriktig innhold fordi kildene ikke blir sjekket
godt nok – eller kanskje ikke i det hele tatt. På den
måten bidrar de til å legitimere de uriktige nyhe-
tene. Organisasjonen Freedom House (USA)
undersøkte i 2017 ulike lands tilnærming til falske
nyheter og viser i sin rapport17 til at minst 30 sta-
ter betaler kommentatorer for å lage og viderefor-
midle falske nyheter. En forskningsrapport i Sci-
ence fra 2018 (Soroush, Deb and Sinan, 2018)
beskriver at falske nyheter sprer seg oftere enn
ekte. Forskerne brukte seks ulike organisasjoner
som jobber med å sjekke fakta – for å avklare om
nyhetene var ekte. De mener at det er 70 prosent
større sjanse for at falske nyheter blir retvitret
framfor ekte.

Stadig mer informasjon om hver enkelt borger
er tilgjengelig i det digitale rom i ulike deler og
bruddstykker. Når dette kombineres med algorit-
mer som kan analysere store mengder data, gir
det mulighet for å finne ut svært mye om den
enkeltes preferanser, syn og interesser. Dette kan
brukes til å tilrettelegge hverdagen for den
enkelte, men åpner samtidig muligheten for å fore
den enkelte med ensrettet informasjon som styr-
ker forutinntatte meninger (motargumenter pre-
senteres ikke). I verste fall kan en trusselaktør
finne den enkelte velgers sårbarheter for påvirk-
ning, og uten at velgeren er klar over det, tilpasse
informasjon og budskap slik at meninger og opp-
fatning skyves i den retningen aktøren ønsker.

Når uønsket påvirkning er vanskelig å defi-
nere, blir den også vanskelig å hindre. Balansen
mellom å fjerne illegitim påvirkning og det å drive
sensur og hindre ytringsfriheten, er krevende.

15 https://www.pewresearch.org/ 

16 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/
0963721416654436?journalCode=cdpa 

17 https://freedomhouse.org/article/new-report-freedom-
net-2017-manipulating-social-media-undermine-democracy 
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5.3.1 Bruk av påvirkning mot valgprosesser

Påvirkning av politikere

Både nasjonalt og internasjonalt har det de siste
årene vært fokus på forsøk på (og gjennomføring)
av informasjonsinnhenting og påvirkning rettet
mot politiske partier og kandidater som stiller til
valg. En rekke hendelser og eksempler har kom-
met fram etter eksempelvis valget i USA i 2016,
men også nasjonalt ble det i forkant av stortings-
valget i 2017 bekreftet18 at det var gjennomført et
hackerangrep som blant annet omfattet Arbeider-
partiet og Forsvaret. Motivasjonen for slike
angrep har flere utgangspunkt. Politikere, poli-
tiske og andre statlige organer sitter i beslutnings-
posisjoner og påvirker politisk retning nasjonalt
og internasjonalt. Både det å skaffe seg informa-
sjon om planer, strategier og retninger – og også
påvirke disse, er av interesse for statlige og andre
store interesseaktører. Både gjennom det at
angrep gjennomføres, og ved bruk av tilgang og
informasjon som innhentes, kan aktøren påvirke
og redusere tilliten til politikere, partier og demo-
kratiske prosesser generelt. I tillegg kan bruk av
informasjon gi aktøren mulighet til å både presse
og påvirke enkeltindivider og organisasjoner til å
skaffe mer informasjon eller bidra til beslutninger
som gagner aktøren på noen måte.

En annen måte å ramme partier og kandidater
på er ved diskreditering av politikere. Dette kan
direkte påvirke på hvem som får mulighet til å
delta i det politiske arbeidet. Diskreditering kan
medføre at en politiker mister verv og innflytelse
over lang tid – og/eller for godt, og dermed poten-
sielt forskyve balansen i det politiske landskapet.
Diskreditering av spesielt profilerte politikere
mer generelt kan også bidra til å svekke tilliten til
systemet og demokratiet (det er ingen vits i å
stemme, politikere er ikke til å tro på, det er bare
rot osv.). Svertekampanjer eller såkalte «drittpak-
ker» har blitt kjente begreper i det politiske
medielandskapet. Vanligvis forstås med dette at
det spres informasjon mer eller mindre koordi-
nert i flere ulike kanaler, med det formål å påvirke
omdømmet til aktuell politiker, organisasjon eller
parti negativt. Karakteristisk er at informasjonen
har sannhetselementer i seg – men ofte er tatt ut
av sammenheng, eller bare viser deler av sann-
heten. Informasjonen er gjerne på områder/felter
der aktuell politiker må gå ut for å tilbakevise
denne eller forsvare seg. I veldig mange tilfeller

ender diskrediteringen med at politikerne «fjer-
nes» fra det politiske landskapet, da det de har
gjort ikke anses som forenelig med rollen.

Netthets og ytringsklimaet generelt på nett
oppleves av mange som et økende problem. Til
forskjell fra temaet «diskreditering» vil netthets
typisk forhindre politikere eller andre fra å delta i
debatten fordi de selv ikke ønsker å ta belastnin-
gen det medfører – ikke fordi de mister eller ikke
får lov til å ta en posisjon. Netthets handler ofte
om negative ytringer og meninger, ikke nødven-
digvis om forhold som er sanne eller usanne. Det
beskrives stadig i media at ordbruken i det offent-
lige ordskiftet har hardnet til – og at grensene for
det som er «innenfor» stadig blir skjøvet på. Den
offentlige samtalen – med respekt for andres syns-
punkt – presses stadig, og oftere enn tidligere blir
ytterliggående synspunkt bifalt. Netthets kan
bidra til at enkelte grupper avstår fra å delta i
demokratiet og i valg.

Påvirkning av velgere

Falske nyheter har alltid eksistert, men har fått et
tiltagende fokus i den offentlige debatten, spesielt
etter presidentvalget i USA i 2016. Diskusjoner
rundt hvorvidt og hvor mye usannheter, misvi-
sende og feilaktig informasjon og falske nyheter
påvirker valg – og hvordan slik påvirkning kan
stoppes/reduseres – er utbredt. Å klare å skille
fakta og falske nyheter fra meninger og ulike
sider av en sak, er en stor utfordring med tanke på
å fjerne dette fenomenet fra valgdebatten, uten at
det blir stilt spørsmål vedrørende sensur og redu-
sert ytringsfrihet. I mange tilfeller startes falske
nyheter på plattformer for sosiale medier og spres
videre til mer tradisjonelle medier. Ofte legitime-
res de ved å utnytte andre verktøy og fenomener
som ekkokamre og avatarnettverk. Falske nyhe-
ter knyttet til politikere og valg kan fort få store
konsekvenser. Informasjon, kommunikasjon og
konsekvenser forløper raskt – og selv om en falsk
nyhet avdekkes på et senere tidspunkt, kan ska-
den og konsekvensen være irreversibel.

Fenomenet «deep fake» er også økende i digi-
tale medier. I dette ligger at AI-teknologi benyttes
til å produsere og/eller endre lyd og bilde slik at
det presenteres noe som faktisk ikke har skjedd.
Utviklingen i teknologi på dette feltet skaper en
økende utfordring med å avsløre at slike lyd-/bil-
demontasjer faktisk er falske. «Deep fake» endrer
synet vårt på hva som er et bevis. Nå kan heller
ikke levende bilder anses som en sannhet. Å pro-
dusere «deep fakes» krever ikke spesiell kunn-
skap, og kan i stor grad gjøres av hvem som helst.

18 https://www.aftenposten.no/norge/i/A1OEz/Nasjonal-
sikkerhetsmyndighet-Avansert-gruppe-sto-bak-hackeran-
grep-i-Norge 
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En voksende industri gjennom flere år har
vært muligheten for å, i digitale kanaler, påvirke
menneskers oppfatning av hva som er populært,
vanlige/riktige meninger og «trendy». Dette gjø-
res gjennom at både falske profiler (profiler for
ikke-eksisterende brukere) og faktiske profiler
benyttes til å følge, like og mislike firmaer, nettste-
der, innlegg og personer. Den faktiske «klikkin-
gen» kan utføres både av algoritmer som autoge-
nererer for eksempel likes, og av arbeidere ansatt
i såkalte «klikkfarmer» der de betales for å klikke
på spesifikke nettsteder, innlegg osv. Disse arbei-
derne kan også ha opprettet og administrerer et
stort antall falske profiler. Bruk av falske profiler
er brudd på «terms and services» for eksempel
hos Facebook. Falske klikk er ikke regulert, det
vil si at en kan reklamere for denne tjenesten på
Finn.no. Kjøp av falske klikk og falske følgere bru-
kes i dag av seriøse nettsteder. Dermed er falske
klikk et middel i «vanlig» påvirkningsarbeid. Et
økende fenomen har også vært store såkalte «ava-
tarnettverk» som er falske profiler (eksisterer kun
på nett) som kan benyttes til massiv påvirkning på
saker og områder. Slike avatarer kontrolleres av
en påvirkningsoperatør og har stor grad av sikker-
het innebygget i seg. For eksempel vil systemet
beskytte operatøren mot å bruke IP adresser
utenfor den geografiske regionen der den aktuelle
avataren befinner seg eller mot å legge ut informa-
sjon som er på et annet språk enn det avataren er
oppført med.

I Skandinavia er tilliten til myndigheter og
systemer høy, og vi tar som en selvfølge at valgre-
sultatet er korrekt. Imidlertid viser siste valg i
Sverige at det ble sådd tvil om også dette19. Nett-
forbindelsen falt ned en periode under opptellin-
gen. Da nettet kom opp igjen var «stillingen» mel-
lom partiene betydelig endret. Dette førte til mis-
tanker om at resultatene var endret/manipulert,
og mistankene spredde seg raskt i ulike medier.
Dette kan ha en direkte politisk hensikt, for
eksempel for å fremme eget syn eller skape tvil
om andres interesser og intensjoner. Imidlertid er
dette ikke minst egnet til å svekke tilliten til
myndigheter, systemer og demokratiske proses-
ser, og etablere mistro.

I dagens digitale samfunn er det en økende
forretning knyttet til innhenting, analyse og salg
av informasjon om brukerne. Algoritmer, maskin-
læring og kunstig intelligens benyttes til innsam-
ling av data og analyse av informasjon med en

effektivitet vi ikke tidligere har vært i nærheten
av. Resultatet blir tilgang til svært detaljert infor-
masjon om nettbrukerne, som i dag langt på vei er
de aller fleste av oss. I sin enkleste form kan det
dreie seg om isolerte opplysninger om interesser
og preferanser for produkter. Ved bruk av algorit-
mer og kunstig intelligens har det imidlertid vist
seg at det er mulig å analysere og identifisere,
med forbløffende treffsikkerhet, preferanser og
syn politisk og religiøst, etnisk tilhørighet, seksu-
ell legning og andre dype personlighetstrekk hos
brukerne. Resultatet blir tilgang til svært sensitiv
informasjon som kan benyttes både til helt uskyl-
dige formål og til mer diskutable formål – bevisst
eller ubevisst. Ved å bruke den mest detaljerte og
sensitive informasjonen som genereres om bru-
kere av nettet, kan informasjon og budskap
mikromålrettes mot hver enkelt bruker for å
påvirke i den retningen aktøren ønsker. Slik
påvirkning kan være rettet direkte mot beslutnin-
ger og valg av politisk retning, men også benyttes
mer generelt for å polarisere, skape uro, forsterke
fordommer og etablere mistillit (og gjerne i kom-
binasjon med andre fenomener som fake news).
Saker som Cambridge Analytica og bruk av sensi-
tiv brukerinformasjon i den amerikanske valg-
kampen i 2016 har aktualisert temaet20.

5.4 Cyberangrep

I et cyberangrep er noen ute etter å avsløre, øde-
legge, skade/endre eller utilgjengeliggjøre digi-
tale data og/eller systemer. I en tid med stort
fokus på digitalisering har cybersikkerhet blitt et
tema som nærmest daglig er representert i nyhe-
ter landet rundt. Det pekes stadig på innbrudd i
bedrifter, manglende sikkerhet i systemer og
bekymringer rundt kunstig intelligens og maskin-
læring. Cybersikkerhet har allerede stort fokus
knyttet til valgprosesser, selv om elektroniske
valg ikke er realisert i Norge per i dag.

Cybersikkerhet preger den Norske mediedek-
ningen, og borgernes bevissthet rundt trusler har
blitt en daglig debatt. Personer, og en rekke
bedrifter, har selv erfart å få hemmeligheter blott-
lagt, verdier kryptert og holdt til gissel, eller iden-
titet misbrukt. Vi ser politiske partier sine epost-
konti brutt inn i og sensitiv informasjon kommer
på avveie21. Bedrifter i Norge har vært på randen
av konkurs fordi angripere med liten kompetanse

19 https://www.isdglobal.org/isd-publications/smearing-swe-
den-international-influence-campaigns-in-the-2018-swedish-
election/ 

20 https://www.nrk.no/nyheter/cambridge-analytica-
1.13973142

21 https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RAVQW/
Arbeiderpartiet-utsatt-for-hacker-angrep
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har klart å bryte seg inn i infrastrukturen og der-
etter kryptere alle servere mot løsepenger. Visma
gikk ut offentlig med sitt innbrudd i 2019, der de
mener at statlig tilknyttede aktører har klart å
bryte seg inn i informasjonssystemene for å stjele
bedriftssensitiv informasjon22.

Cybertrusselen er reel, den er progressiv og i
rask utvikling. Det eksisterer sårbarheter i de
fleste produkter, og selv velbrukte og kjente pro-
dukter som Microsoft Windows får månedlig kri-
tiske sikkerhetsoppdateringer. En kritisk sikker-
hetsoppdatering er en endring i programvaren
som er ment å hindre trusler enkel tilgang til data-
maskinen, for eksempel virus som klarer å spre
seg på nettverk, uten at brukerne kan noe for det.
Dette er helt normalt og er typisk for komplisert
og omfattende programkode slik som et operativ-
system har. Til tross for dette klarer samfunnet
likevel å fortsette mer eller mindre som før. Mye
av grunnen ligger i at sikkerheten er bygget i flere
lag, gjennom tiltak som brannmurer, antivirus og
annen sikkerhetsteknologi. Det er likevel ingen
tvil om at programvaren har sårbarheter til enhver
tid, og noen ganger klarer ikke teknologien å
beskytte oss.

Cyber kriminalitet har blitt «big business».
Terrorist/hacking organisasjoner som The Dark
Overlords annonserer at de leter etter nye medar-
beidere, og tilbyr startlønninger opp i svimlende
500.000 kr i måneden23. Kostnadene som resultat
av cyberkriminalitet utgjør milliarder på verdens
basis, og i Storbritannia er det estimert årlige
kostnadstap på nærmere 320 milliarder norske
kroner24. Så tidlig som i 2009 var Symantec ute
med en rapport som pekte på at inntektene fra
cyberkriminalitet hadde oversteget inntekter fra
dopsalg25.

Det er viktig å ikke underkjenne angriperne
sine kapasiteter og motivasjon. I 2010 ble det
avslørt et virus som klarte å hemme Iran sine ura-
nutvinningsfasiliteter i flere år. Viruset ble blant
annet distribuert via USB-brikker på konferanser
som omhandlet utvinning av uran. Videre ville for-
fatterne av viruset at det kun skulle infisere og
spre seg til datamaskiner som var av Iransk opp-

rinnelse. Viruset var designet til å ta over
datasystemer som var tilkoblet industrikontroll-
systemer, men kun av en spesifikk type, den som
er i bruk for å styre anlegg for utvinning av uran.
Viruset ble deretter brukt til å kamuflere seg i
kontrollsystemene, for å gradvis, men målrettet
hindre effektiv utvinning av uran26.

Cyberdomenet har blitt et kritisk område også
for Norge. Teknologien beveger seg så raskt at
vanlige mennesker sliter med å henge med. Det
blir også en utfordring at teknologien utvikler seg
så raskt at politikere som blant annet skal beslutte
rundt forsvarsmekanismer som digitalt grense-
forsvar, ikke klarer å følge med på utviklingen.

5.4.1 Cyberangrep og valg

Den kanskje viktigste utfordringen med cyberdo-
menet i tilknytning til valg er at det benyttes som
en plattform og et verktøy for å drive påvirkning
av ulike samfunnsgrupper. Noen av de mest rele-
vante fenomenene av denne typen er beskrevet
grundigere ovenfor.

Sveits hadde i 2018 utviklet og ønsket å rulle
ut et trygt og sikkert internettbasert system for
elektronisk stemmegiving, planlagt lansert i 2019.
I starten av 2019 ble det imidlertid identifisert
svakheter i systemet, noe som ville tillatt ett
enkelt individ å påvirke valget i en hvilken som
helst retning som man måtte ønske27. Det sveit-
siske systemet ble hacket, men det var ennå ikke
satt i produksjon. Myndighetene testet ut pro-
gramvaren online, slik at alle som ville kunne
prøve å se om de kunne finne feil og sårbarheter,
ofte kalt et «bug bounty»-program. Et slikt pro-
gram lar eksperter og vanlige mennesker prøve å
avdekke sårbarheter, i bytte mot en betaling der-
som de rapporterer sårbarhetene. I det sveitsiske
tilfellet tilbød staten opp til 50 000 sveitsiske franc
som betaling dersom sårbarheten lar en bruker
manipulere valget uten å bli detektert.

Til tross for betydelige tiltak med innebygd
sikkerhet, rutiner, beskyttelse og testing, vil inn-
brudd i kritisk infrastruktur som valgsystemer,
ikke kunne utelukke/forhindres fullstendig. Det
må antas at infrastruktur er eller kan bli kompro-
mittert, og at det i tillegg til å forsøke å hindre inn-
trenging, må etableres verktøy og prosesser som
kan oppdage, detektere og hindre skade. Paradig-

22 https://www.recordedfuture.com/apt10-cyberespionage-
campaign/

23 https://thehustle.co/dark-overlord-hacker-cybercrime-
software-engineer-hiring/

24 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/60943/
the-cost-of-cyber-crime-full-report.pdf

25 https://www.symantec.com/content/en/us/home_home-
office/media/pdf/norton_cybercrime_exposed_boo-
klet.pdf

26 https://www.csoonline.com/article/3218104/what-is-stux-
net-who-created-it-and-how-does-it-work.html

27 https://motherboard.vice.com/en_us/article/zmakk3/
researchers-find-critical-backdoor-in-swiss-online-voting-
system).
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met har tidligere vært å investere i maksimal
beskyttelse og forsøke å tette alle skott. I dag fin-
nes en anerkjennelse av at selv det beste forsvar
kan feile. Paradigmet skifter mot et mer detek-
sjonsorientert IT-miljø, som også fokuserer på
deteksjon og håndtering for å hindre skade der-
som forsvaret penetreres.

Selv om valgsystemer er blitt kompromittert,
for eksempel i form av hacking, så betyr dette
ikke at man har tapt «kampen». Trusselaktørene
er ute etter å sikre sine mål, som for eksempel å
påvirke valget. Dette er ikke gjort uten videre, og
dersom de kan detekteres og «kastes ut» igjen før
de når sine mål, er faktisk skade forhindret. Samti-
dig vil også slike angrep, dersom de blir kjent for
allmenheten, bidra til å skape uro og redusere tilli-
ten til system og prosesser.

Det er mange muligheter for å angripe IT-mil-
jøer som underbygger valginfrastruktur som
Norge innehar i dag. Det kan gjøres via mennes-
kene som opererer infrastrukturen, hos eller via
tjenesteleverandører, gjennom feil og sårbarheter
i programvare eller i den underliggende maskin-
varen som er i bruk.

I Norge har vi (i 2019) 356 kommuner. Den
minste kommunen er Utsira med kun et par hun-
dre innbyggere, mens kommuner som Oslo har
flere hundre tusen innbyggere, nesten 700.000
per 1. januar 201928. 

Drift av IT-systemer er en komplisert oppgave,
som de aller fleste private foretak sliter med i dag.
Grunnleggende rutiner som programvareoppda-
teringer, sikkerhetskopiering og segmentering i
nettverk blir ofte glemt eller ikke gjort regelmes-
sig nok. Det er ingen grunn til å tro at norske
kommuner er annerledes. Skanneutstyr og PCer
som benyttes i kommunen er eksponert for
hacking, eller kan være forhåndskonfigurert med
virus fra leverandørene. En slik kommunal PC
benyttes til å aksessere både EVA Scanning og
EVA Admin, systemene for å håndtere skanning
av stemmesedler og administrering av valgutfø-
relse. Ved et slikt innbrudd vil et plantet virus
kunne endre på informasjonen som blir tilført til
EVA Admin, på samme måte som en banktrojaner
kan få nettleseren din til å endre på beløpene og
kontonummer som blir lagt inn i nettbanken.
Manglende sikring og overvåking av IT-utstyret,
som benyttes, gir mulighet for at virus introduse-
res. Et kamuflert virus vil være vanskelig å opp-
dage og stoppe.

Ved maskinell telling av stemmer skannes
stemmesedlene med en skanner og fortolkes av
programvare som eies og utarbeides av Valgdirek-
toratet (EVA Skann). Det er imidlertid kommu-
nene som installerer EVA Skann lokalt og som
håndterer utstyr, programvare og bruk (med eller
uten støtte fra leverandør). I dette systemet ligger
flere muligheter for feil/manipulering av stemme-
antall gjennom programvaren:
– Skannere kan vise feil «bilde» (for eksempel

kryss flyttes til annet parti konsekvent)
– Fortolkningsprogrammet, EVA Skann, kan

lese noe annet enn det som det skannede bildet
viser

– Feil/manipulering av overføringer mellom
skanner og fortolker og mellom EVA Skann og
EVA Admin.

Det elektroniske valgadministrasjonssystemet i
Norge (EVA) utvikles og driftes av Valgdirektora-
tet (Vdir) og er også fysisk plassert hos Vdir. Som
for utstyr og programvare som driftes av kommu-
nene, vil det være muligheter for «innbrudd» også
i EVA som driftes sentralt. Det kan for eksempel
dreie seg om sårbarheter i programkode utviklet
av Valgdirektoratet, sårbarheter introdusert i
hardware, sårbarheter i tredje parts programvare
eller at trusselaktørene får tilgang til nettverk der
kritisk infrastruktur kjører via andre måter, for
eksempel virus på en ansatt sin PC.

Manntallet ligger til grunn for hvem som får
stemme i Norge – og overføres til valgadministra-
sjonssystemet fra Skattedirektoratet. En manipu-
lering av manntallet kan gi «ikke-eksisterende»
personer mulighet til å avgi stemmer som påvir-
ker et valg, eller mulighet for å stemme mange
ganger med samme identitet. Manntallet kan ten-
kes manipulert enten ved at Skattedirektoratet
hackes fra utsiden, eller ved at selve registeret
endres av noen med tilgang. Siden manntallet som
legges i valgadministrasjonssystemet periodisk
overskrives av oppdatert manntall fra Skattedirek-
toratet, er det manipulering av grunndata hos
Skattedirektoratet som fremstår som mest hen-
siktsmessig for en trusselaktør. Generelt vil per-
sonlig oppmøte med sjekk av identifikasjon være
nødvendig for å avlegge stemme i Norge. Dette
gjør det svært utfordrende og ikke minst kapasi-
tetskrevende å benytte flere manipulerte stem-
mer. Ved stemmegiving fra utlandet er det imidler-
tid mulig å sende poststemmer uten å identifisere
seg ved personlig oppmøte.

For det meste av aktuelle cyberangrep mot
valg i Norge i dag (foruten det som er knyttet
direkte til påvirkning og påvirkningsoperasjoner),

28 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folke-
mengde/aar-per-1-januar
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vil det største skadepotensialet ligge i tap av tillit i
befolkningen og muligheten for at systemer og
valggjennomføring saboteres. Siden stemmeav-
givningen ikke er digitalisert, og tellingen foregår
manuelt parallelt med maskinelt, vil manipulering
av valgresultater være vanskelig å oppnå. Ved en
overgang til eksempelvis elektronisk stemmegiv-
ning og/eller utelukkende maskinell telling, vil
sårbarheter på dette området kunne endre seg
betydelig.

5.5 Utilsiktede hendelser

Sikkerheten til valget kan også trues av utilsik-
tede hendelser. Eksempler på slike utilsiktede
hendelser er:
– Naturhendelser, for eksempel ekstremvær,

flom, skred, pandemi eller andre spesielle
naturhendelser som gjør det vanskelig eller
ikke mulig å nå valglokalene

– Ulykkeshendelser, for eksempel brann i valglo-
kale, ødeleggelse av valgmateriell, vannskade i
serverrom som gjør at dataservere settes ut av
spill og brudd på samfunnskritisk infrastruktur
(veier, strømforsyning, internett)

– Ufrivillige feil ved valggjennomføringen, for
eksempel feiltasting på en datamaskin, feiltel-
ling i forbindelse med manuell telling, feil bruk
av skanner og ulike former for misforståelser
eller forvekslinger som påvirker valggjennom-
føringen

– Andre utilsiktede hendelser eller fenomener, for
eksempel at algoritmene for nettsøk er utfor-
met slik at en får treff på nettsteder med infor-
masjon som algoritmen «tror» at velgeren er
interessert i. Sett i valgsammenheng vil det lett
kunne oppstå ekkokamre, der velgere ikke får
balansert informasjon før de foretar sine valg,
men bare mer informasjon som styrker for-
utinntatte meninger og oppfatninger

Utilsiktede hendelser er i større grad enn tilsik-
tede, kartlagt, vurdert og håndtert for dagens
valggjennomføring; eksempelvis gjennom bered-
skapsplaner i kommuner og sentralt – og gjennom
Valgdirektoratets prosedyrer og rutiner. I denne
utredningen har det derfor ikke blitt lagt betyde-
lig vekt på å identifisere alle tenkelige utilsiktede
hendelser som kan tenkes å få betydning for valg-
gjennomføringen.

I tillegg er utilsiktede hendelser i mange tilfel-
ler implisitt tatt med i utredningen selv om slike
hendelser ikke eksplisitt er vurdert. Utilsiktede
hendelser er i mange tilfeller medvirkende årsa-
ker til andre uønskede hendelser, som er inklu-

dert i analysen. For eksempel kan feil i stemmetel-
ling skyldes både (utilsiktet) uoppmerksomhet og
(tilsiktet) manipulering av skannere. Tilsvarende
kan mangelfull tilgang til systemer og lokaler skyl-
des både (utilsiktet) ekstremvær og (tilsiktet)
bombetrussel. I mange tilfeller vil det imidlertid
være snakk om ulike mekanismer som iverksettes
for å håndtere tilsiktede og utilsiktede hendelser,
og det vil også i mange tilfeller være forskjeller på
sårbarheter relatert til tilsiktede og utilsiktede
hendelser. For å ivareta dette er sårbarheter og
risikoreduserende tiltak vurdert og foreslått både
for utilsiktede og tilsiktede årsaker i tilfeller der
begge årsakskategoriene har vært relevante.

6 Vurdering av sårbarheter og risiko 
knyttet til viktige hendelser og 
fenomener

For å gi bedre grunnlag for å vurdere behov for
sikkerhetstiltak av ulik form, er det i utredningen
gjennomført en prosess for å identifisere, og velge
ut, aktuelle hendelser og fenomener som kan
påvirke de fem kravene til valggjennomføring som
defineres innledningsvis i kapittel 3.1:
– Fri deltagelse – At alle kandidater til valget, og

velgere, har og får tilgang til å delta ved at det
oppleves trygt og mulig – og at valget er hem-
melig 

– Opplyst og informert – At velgere får nok infor-
masjon, riktig informasjon og balansert infor-
masjon – til at de kan gjøre et «informert valg»
(stemme)

– Korrekt – At de stemmer som er avgitt faktisk
utgjør resultatet. Riktig manntall, riktig regis-
trering, riktig antall stemmer 

– Gjennomført i tråd med plan – At man faktisk
får avholdt valget (og ikke hindres av sabota-
sje, naturhendelser, systemfeil eller organise-
ringsmangler) 

– Tillit – At tilliten til den demokratiske valgpro-
sessen opprettholdes i befolkningen (herunder
at etterprøvbarhet og åpenhet er ivaretatt)

I vedlegg 2 til rapporten her finnes til dels detal-
jerte beskrivelser, refleksjoner og vurderinger
knyttet til de utvalgte fenomenene/hendelsene.
Det er viktig å understreke at utstrekning og form
for det enkelte fenomen ikke er standardisert, og
at et fenomen sjelden vil opptre alene eller uav-
hengig av de andre. Oppdelingen er således gjort
for å kunne belyse farer, sårbarheter og relevante
sikkerhetstiltak på en best mulig måte i forhold til
målet med utredningen. Sikkerhetstiltak som skal
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innføres må derfor vurderes opp mot effekt på
flere ulike områder – også utover fenomenene
beskrevet i vedlegg 2. Dette er vektlagt i anbefa-
lingene som gis i kapittel 8.

Identifisering av relevante fenomener/hendel-
ser er gjort med tanke på å finne sikkerhetsmes-
sige utfordringer ved valggjennomføringen, og
ikke alle utfordringer knyttet til å ivareta demo-
kratiske prinsipper (som for eksempel definert av
Robert A. Dahl, se kapittel 3.1). Det er valgt å
fokusere mer på intenderte handlinger enn på
naturhendelser og uintenderte feil og hendelser i
valggjennomføringen. Risiko knyttet til naturhen-
delser og uintenderte feil er i stor grad allerede
detaljert adressert i risikovurderinger hos Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet, Valgdi-
rektoratet og kommunene.

20 fenomener/hendelser er valgt ut, basert på
relevans med tanke på de fem kravene over – og
på trusselvurderingen i kapittel 5. I skjemaene,
presentert i vedlegg 2, belyses og vurderes trus-
selaktørers intensjoner og kapasitet i forhold det
konkrete fenomenet, samt barrierer og sårbarhe-
ter knyttet til dagens gjennomføring av valg i
Norge. Til sammen utgjør disse vurderingene en
betraktning av sannsynlighetsaspektet.

For hvert fenomen er det deretter gjort en vur-
dering av eventuell negativ effekt fenomenet kan
ha på de fem kravene til valggjennomføring. Dette
ivaretar konsekvensaspektet.

I tillegg er det gjort en vurdering av andre
dimensjoner som påvirker risikoen og som er vik-
tige å ta i betraktning når risikoen skal håndteres:
– Hvor mye kunnskap man har om fenomenet

(motsats til usikkerhet – kunnskapsstyrke)
– Hvor raskt fenomenet endrer seg over tid

(eksempelvis i teknologisk utvikling eller sam-
funnstrender – endringshastighet)

– Hvor styrbar risikoen relatert til fenomenet er
(om det f.eks. kan adresseres med regulato-
riske krav – styrbarhet)

I tabell 6.1 nedenfor oppsummeres kort hvilke
fenomener/hendelser som er vurdert (skjemaene
for det enkelte fenomen finnes i vedlegg 2). Feno-
menene er ikke listet opp i prioritert rekkefølge
etter risiko, men er til en viss grad sortert etter
type fenomen. Som nevnt er det ikke klare skille-
linjer mellom fenomenene, men overordnet er
«type fenomen» indikert i siste kolonne i tabellen.

Tabell 6.1 Oversikt over fenomener/hendelser som er vurdert spesielt

ID Hendelse/fenomen Kort beskrivelse av tema- utgangspunkt for tema som diskuteres Hovedtype

1 Lokal eller sentral 
politisk innflytelse 
på valget

I den norske valgprosessen er de folkevalgtes involvering i 
gjennomføring av valget relativt stor. Det er også valgstyrene 
på ulike nivåer – og i siste instans det folkevalgte Stortinget – 
som godkjenner valget og slik legitimiteten av gjennomførin-
gen. Dette kan reise et spørsmål om politikeres innflytelse på 
valget. Domstolene har ikke en rolle som klageinstans i den 
norske ordningen – noe som har høstet kritikk fra blant annet 
OSSE.

Godkjenning av 
valg/ klage

2 Ulik mulighet til å 
delta i valgkampen

Politikken kan påvirkes ved at enkelte partier og organisasjo-
ner får bedre mulighet til å delta i valgkamp gjennom tilføring 
av eksempelvis økonomisk kapasitet og tilgang i store medier. 
Videre kan partier som har fått støtte enten bevisst eller ube-
visst oppleve at det knytter seg forventninger til fokus og syn 
på ulike saker når støtte gis.

Påvirkning av 
kandidater og 
partier

3 Overvåking/ 
påvirkning av 
valgkandidater og 
politiske partier 

Både nasjonalt og internasjonalt har det de siste årene vært 
mye oppmerksomhet rundt forsøk på (og gjennomføring) av 
informasjonsinnhenting og påvirkning rettet mot politiske par-
tier og kandidater som stiller til valg. En rekke hendelser og 
eksempler har kommet fram etter eksempelvis valget i USA i 
2016, men også nasjonalt ble det i forkant av stortingsvalget i 
2017 blant annet bekreftet at det var gjennomført et hackeran-
grep som blant annet omfattet Arbeiderpartiet og Forsvaret.

Påvirkning av 
kandidater og 
partier
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4 Diskreditering av 
politikere

En bevisst diskreditering av politikere kan være rettet mot 
enkeltpolitikere og spesifikke partier, og slik ha en direkte 
påvirkning på hvem som får mulighet til å delta i det politiske 
arbeidet. Diskreditering kan ofte medføre at en politiker mis-
ter verv og innflytelse over lang tid – og/eller for godt; og der-
med potensielt forskyve balansen i det politiske landskapet. 
Diskreditering av spesielt profilerte politikere mer generelt 
kan også bidra til å svekke tilliten til systemet og demokratiet.

Påvirkning av 
kandidater og 
partier

5 Netthets av 
politikere

Netthets og ytringsklimaet generelt på nett – oppleves av 
mange som et økende problem. Til forskjell fra temaet «dis-
kreditering» vil netthets typisk forhindre politikere eller andre 
fra å delta i debatten fordi de selv ikke ønsker å ta belastnin-
gen det medfører – ikke fordi de mister eller ikke får lov til å ta 
en posisjon.

Påvirkning av 
kandidater og 
partier

6 Falske nyheter 
påvirker valget

Falske nyheter har alltid eksistert, men har fått økt oppmerk-
somhet i den offentlige debatten, spesielt etter presidentvalget 
i USA i 2016. Diskusjoner rundt hvorvidt og hvor mye usann-
heter, misvisende og feilaktig informasjon og falske nyheter 
påvirker valg – og hvordan slik påvirkning kan stoppes/redu-
seres – er utbredt.

Påvirkning av 
velgere

7 Klikkfarmer, falske 
følgere og avatar-
nettverk

En voksende industri gjennom flere år har vært muligheten 
for å, i digitale kanaler, påvirke menneskers oppfatning av hva 
som er populært, vanlige/riktige meninger og «trendy». Vir-
kemidlene er spesielt egnet til å polarisere det politiske land-
skapet, ved å legitimere radikale synspunkter – og gi inntrykk 
av at smale strømninger er mer vanlige folkelige oppfatninger. 
De kan også gi «ekkokammereffekt» ved at personer med 
radikale synspunkter får bekreftelse i stedet for motstand når 
synet fremmes.

Påvirkning av 
velgere

8 Det skapes tvil om 
riktighet av valg-
resultatet

Grupper eller enkeltpersoner kan iverksette kampanjer for å 
så tvil om resultatet etter et valg, og indikere at dette er mani-
pulert eller feil. Dette kan ha en direkte politisk hensikt, for 
eksempel for å fremme eget syn, eller skape tvil om andres 
interesser og intensjoner. Imidlertid er dette ikke minst egnet 
til å svekke tilliten til myndigheter, systemer og demokratiske 
prosesser, og etablere mistro.

Påvirkning av 
velgere

9 Trusler fører til at 
folk ikke våger å 
avlegge stemme 

Trusselaktører kan fremme trusler som fører til at velgere 
ikke våger å møte opp i valglokalet, eksempelvis om at en 
bombe vil gå av. Bombetrusler kan ringes inn, eller rykter om 
angrep kan spres i sosiale medier.

Påvirkning av 
velgere

Tabell 6.1 Oversikt over fenomener/hendelser som er vurdert spesielt

ID Hendelse/fenomen Kort beskrivelse av tema- utgangspunkt for tema som diskuteres Hovedtype
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10 Mikromålretting av 
informasjon 

I dagens digitale samfunn er det en økende forretning knyttet 
til innhenting, analyse og salg av informasjon om brukerne. 
Algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens benyttes til 
innsamling av data og analyse av informasjon med høy effekti-
vitet. Resultatet blir tilgang til svært detaljert informasjon om 
nettbrukerne. I sin enkleste form kan det dreie seg om iso-
lerte opplysninger om interesser og preferanser for produkter. 
Ved bruk av algoritmer og kunstig intelligens har det imidler-
tid vist seg i nyere tid at det er mulig å analysere og identifi-
sere, med forbløffende treffsikkerhet, preferanser og syn poli-
tisk og religiøst, etnisk tilhørighet, seksuell legning og andre 
dype personlighetstrekk hos brukerne. Resultatet blir tilgang 
til svært sensitiv informasjon som kan benyttes både til helt 
uskyldige formål og til å påvirke velgere i en valgsituasjon.

Påvirkning av 
velgere

11 Subkulturer på nett 
– et sted for alle 

Ved økende bruk av digitale plattformer for informasjon og 
kommunikasjon, har det oppstått en rekke mer eller mindre 
lukkede samfunn på nett der informasjon og meninger utveks-
les. Slike type fora har alltid eksistert, men internett legger til 
rette for en stor oppblomstring, med lett tilgjengelige grupper 
og meningsfeller for alle. Mange kommuniserer og henter 
mye informasjon fra slike grupper på internett, der i mange til-
feller personer med de samme grunnleggende syn på sak eller 
område er samlet. Her vil det lett kunne oppstå «ekkokamre», 
der velgeren ikke får balansert informasjon før han foretar 
sine valg, men bare får mer informasjon som styrker forutinn-
tatte meninger og oppfatninger. 

Påvirkning av 
velgere

12 Manipulert 
manntall

Manntallet ligger til grunn for hvem som får stemme i Norge – 
og overføres til valgadministrasjonssystemet fra Skattedirek-
toratet. En manipulering av manntallet kan gi «ikke-eksis-
terende» personer mulighet til å avgi stemmer som påvirker et 
valg, eller gi mulighet for å avlegge flere stemmer med samme 
identitet. 

Teknisk 
påvirkning

13 Feil ved eller 
misbruk av IT 
infrastruktur 
lokalt 

Drift av IT systemer er en komplisert oppgave, som de aller 
fleste private foretak sliter med i dag. Grunnleggende rutiner 
som programvareoppdateringer, sikkerhetskopiering og seg-
mentering i nettverk blir ofte glemt eller ikke gjort regelmes-
sig nok. Det kan forventes at mye av det samme er gjeldende i 
norske kommuner som lokalt skal håndtere utstyr og pro-
gramvare i valggjennomføringen. Et angrep på og via lokal 
infrastruktur kan potensielt også påvirke sentrale systemer.

Teknisk 
påvirkning

14 Feil i stemme-
telling

Telling av stemmer er en kritisk del av valgprosessen. Feil i 
antall stemmer kan forekomme ved at stemmer «forsvinner», 
legges til eller endres/plasseres feil/telles feil. Prosessen med 
telling foregår i dag både manuelt og maskinelt.

Teknisk 
påvirkning

Tabell 6.1 Oversikt over fenomener/hendelser som er vurdert spesielt

ID Hendelse/fenomen Kort beskrivelse av tema- utgangspunkt for tema som diskuteres Hovedtype
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6.1 Risiko knyttet til hendelser og 
fenomener

For hver hendelse/fenomen, har sannsynlig-
hetsaspektene, konsekvensaspektene og de
øvrige nevnte dimensjonene som påvirker risiko
blitt vurdert på en enkel skala. Høy verdi er et
uttrykk for at dimensjonen gir et stort bidrag til

risiko. De detaljerte vurderingen finnes i det
enkelte skjema i vedlegg 2.

Ved å summere risikobidragene for alle dimen-
sjonene for hver hendelse/fenomen gis en indika-
sjon på risikobidraget hver enkelt av disse vurde-
res å gi til sikkerheten i valgprosessen. Figur 6.6
visualiserer de faktorene som bidrar i den totale
risikovurderingen for alle de 20 hendelsene/feno-
menene.

15 Valgsystemet er 
manipulert – 
sentralt

Det elektroniske valgadministrasjonssystemet i Norge (EVA) 
utvikles og driftes av Valgdirektoratet (Vdir), og er også fysisk 
plassert hos Vdir. Som for utstyr og programvare som driftes 
av kommunene, vil det være muligheter for «innbrudd» også i 
EVA, som driftes sentralt. Det kan for eksempel dreie seg om 
sårbarheter i programkode utviklet av Valgdirektoratet, sår-
barheter introdusert i hardware, sårbarheter i tredje parts 
programvare eller at trussel aktørene får tilgang til nettverk 
der kritisk infrastruktur kjører via andre måter, f.eks. virus på 
en ansatt sin PC. Valgadministrasjonssystemet inngår i lange 
digitale verdikjeder som gir nye sårbarhetsutfordringer

Teknisk 
påvirkning

16 Resultatet mani-
puleres

Som beskrevet under «valgsystemet er manipulert – sentralt», 
vil det alltid finnes muligheter for å «bryte seg inn» i også sen-
trale valgsystemer. Resultatene kan manipuleres i EVA Admin, 
EVA Resultat, i overføringen til media og valgresultat.no og 
også direkte på f.eks. valgresultat.no.

Teknisk 
påvirkning

17 Mangelfull tilgang 
til system og 
lokaler

Det at valglokaler eller kritiske valgsystemer blir utilgjenge-
lige kan hindre at folket får avlagt sin stemme, at stemmene 
telles eller at resultater kan genereres og formidles.

Teknisk 
påvirkning

18 Brudd på 
konfidensialitet

Et viktig prinsipp ved gjennomføring av valg i Norge (ref. valg-
loven) er at valget skal være hemmelig. Det vil si at alle skal 
kunne avlegge sin stemme uten at noen vet hva du har stemt. 
Dette prinsippet håndheves strengt i valglokalene i dag ved at 
ingen har tilgang til stemmebåsen når velgeren foretar sin 
avstemming. Også konfidensialitet vedrørende resultater er 
viktig for gjennomføringen. Hvordan påvirkes konfidensialitet 
ved mulige fremtidige endringer i valgsystemet?

Teknisk 
påvirkning

19 Ufrivillige feil ved 
valggjennomføring

Det foreligger en rekke muligheter for å gjøre feil i forbin-
delse med gjennomføringen av valg. Dette kan dreie seg om 
prosessuelle feil knyttet til valglovverket, tekniske feil med en 
rekke ulike konsekvenser og tilsvarende for menneskelige feil 
i gjennomføringen. Ikke minst gir rask teknologisk utvikling, 
lang tid mellom valggjennomføring og varierende eierskap til 
oppgaver ved valg, utfordringer med tanke på kompetanse.

Andre

20 Lav valg-
oppslutning

Lav valgoppslutning er et demokratisk problem, i større grad 
enn en sikkerhetsutfordring. Lav valgoppslutning er derimot 
ofte en negativ konsekvens av sikkerhetsutfordringer, og et 
resultat av at tilliten til myndigheter, demokratiske prosesser 
og valgsystemer svekkes.

Andre

Tabell 6.1 Oversikt over fenomener/hendelser som er vurdert spesielt

ID Hendelse/fenomen Kort beskrivelse av tema- utgangspunkt for tema som diskuteres Hovedtype
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Vurderingene viser at den største risikoen
knyttet til den demokratiske valgprosessen, er
relatert til påvirkning av kandidater og velgere i
forkant av valggjennomføringen. Karakteristisk
for mange av fenomenene innen disse områdene
er at man har begrenset kunnskap om fenomen
og effekter av disse. I tillegg er endringshastighe-
ten høy. Høy endringshastighet er et uttrykk for
rask teknologisk og kulturell utvikling, særlig
innen dataanalyse og kommunikasjon, men også
for et trusselbilde i stadig endring nasjonalt og
internasjonalt.

Et fenomen som utmerker seg med stort risi-
kobidrag er mikromålretting av informasjon. Sam-
funnet – og ikke minst det norske – preges av en
rask digitalisering. Både i privat og profesjonell
sammenheng er en svært stor andel av velgerne

aktive brukere av internett og digitale verktøy
som samler detaljert informasjon om hver enkelt
av oss. Når dette informasjonstilfanget kombine-
res med bruk av algoritmer, maskinlæring og
kunstig intelligens som analyserer informasjonen
med stor effektivitet, blir resultatet at det finnes
tilgjengelig svært sensitiv informasjon om vel-
gerne knyttet til eksempelvis helse, legning, reli-
giøs overbevisning, politisk syn og andre prefe-
ranser. Denne informasjonen kan brukes til å mål-
rette informasjon i den hensikt å påvirke velgere i
den retningen en (trussel)aktør ønsker, uten at
personen selv er klar over det. Det demonstreres
også stadig hvor effektiv slik mikromålretting av
informasjon er. Dette fenomenet får en høy samlet
risikovurdering, fordi mikromålretting er et effek-
tivt og lett tilgjengelig virkemiddel og vanskelig å

Figur 6.6 Sammenstilling med summering av dimensjoner som påvirker risiko for alle vurderte fenomener/
hendelser
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beskytte seg mot. Effekten er stor, og i tillegg er
kunnskapen om fenomenet begrenset og
endringshastigheten stor.

Hendelser av mer teknisk art og relatert til
den digitale verdikjeden er gjennomgående vur-
dert å gi et mindre risikobidrag enn påvirknings-
hendelsene beskrevet over. Det er gjort og gjøres
et omfattende arbeid med å sikre valgadministra-
sjonssystemet EVA og tilhørende utstyr og kom-
ponenter, og sikringen fremstår som robust i dag.
Sårbarheter vil likevel foreligge i den digitale ver-
dikjeden, eksempelvis på grunn av raske teknolo-
giske endringer, kompleksitet og utfordringer
med kompetanse. Ikke minst vil også valgproses-
sen og tilhørende systemer og komponenter pre-
ges av utfordringene knyttet til lange og kom-
plekse digitale verdikjeder. I disse verdikjedene
med tjenester, komponenter, sammenvevde
systemer og avhengigheter, kan en hendelse eller
utnyttelse av en sårbarhet «langt borte» gi omfat-
tende konsekvenser i sentrale og lokale systemer
og komponenter i valgprosessen. Hovedårsaken
til at risikoen samlet sett likevel vurderes som
begrenset på dette området, er det fortsatt betyde-
lige innslaget av manuelle prosesser som sikrer
kontroll og redundans. Dette gjelder for eksempel
identifisering av velgeren og avlegging av
stemme, og den pålagte manuelle tellingen av
stemmer. Disse manuelle prosessene utgjør en
betydelig barriere mot at systemutfall skal hindre
valggjennomføringen, og mot at en trusselaktør
skal kunne manipulere stemmer og resultater. Det
vil være svært kapasitetskrevende å samtidig
manipulere både elektroniske systemer og manu-
elle prosesser som utføres av valgmedarbeidere.

Et fenomen som har fått betydelig fokus i
etterkant av valget i Sverige i 2018, er kampanjer
for å så tvil om valgresultatet er korrekt og indi-
kere at det er begått valgfusk. Å fremsette slike
påstander krever liten innsats av en trusselaktør.
Ved å utnytte sosiale medier for å spre falsk infor-
masjon og halvsannheter som bygger opp under
konspirasjonstanker og lignende, kan dette være
et svært effektivt verktøy for å svekke tilliten til
styresett, systemer og prosesser. I Norge ligger
det en betydelig barriere i den i utgangspunktet
høye tilliten til myndigheter og systemer, samtidig
som det norske samfunnet i liten grad, også sam-
menlignet med Sverige, preges av polarisering og
aktive radikaliserte grupperinger. Norge er imid-
lertid mindre modne enn Sverige med tanke på
forebyggende tiltak ved informasjons- og
medierobusthet, kunnskaps- og kompetansebyg-
ging i ulike grupperinger og i samfunnsdebatten
rundt denne typen anslag mot demokratiet.

6.2 Type konsekvenser av hendelser og 
fenomener

Som tidligere beskrevet er hendelser og fenome-
ner vurdert med tanke på hvor store, og hvilken
type, konsekvenser det har for valget dersom de
benyttes/realiseres. For hver av de 20 beskrevne
fenomenene er det gjort en verdisetting av konse-
kvenser for de fem områdene fri deltakelse, opp-
lyst og informert, korrekt, gjennomført i henhold
til plan og tillit (se beskrivelse av disse innled-
ningsvis i kapittel 6).

Figur 6.7 illustrerer hvordan de ulike konse-
kvensdimensjonene påvirkes av de fenomener og
hendelser som er vurdert. Som det fremgår av
figuren er redusert tillit til valg, myndigheter og
demokrati den absolutt dominerende konsekven-
sen totalt sett. Realisering av nesten samtlige feno-
mener og hendelser vil påvirke tillitsdimensjonen
negativt. Karakteristisk for denne dimensjonen er
også at en ikke nødvendigvis trenger å lykkes
med å realisere angrepene/hendelsene. Bare det
faktum at angrepet er gjennomført, og så en tvil
om hvorvidt man lykkes – eller kunne ha lykkes –
kan være nok til påvirke tilliten negativt. Tillit er
helt grunnleggende for legitimiteten og funksjo-
nen til den demokratiske styreformen. Når det
fremkommer hvor sårbar denne dimensjonen er
for dagens og fremtidens trusler, understrekes
viktigheten av å jobbe for å opprettholde og styrke
den høye tilliten til demokratiet som finnes i det
norske samfunnet.

Videre fremkommer at de økende truslene og
risikoen knyttet til påvirkning, spesielt gjennom
bruk av digitale verktøy og sosiale medier, kan gi
store konsekvenser for hvor opplyst og informert
velgerne er (grunnlaget for reelle valg) og den
frie deltakelsen for både kandidater og velgere.

Totalt sett fremstår konsekvenser, og dermed
behovet for fokus og tiltak knyttet til de tre oven-
nevnte dimensjonene, (tillit, opplyst og informert,
fri deltagelse) som betydelig mer fremtredende
enn for konsekvenser for korrekte valg og evne til
å gjennomføre valget. Hovedårsaken til dette er at
identifisering av velgere, avstemming, telling og
kontroll langt på vei gjennomføres i manuelle pro-
sesser i stedet for, eller i tillegg til, elektroniske
prosesser. Siden store deler av trusselbildet er
knyttet til det digitale aspektet blir analoge/manu-
elle aktiviteter en kraftig barriere.

I figur 6.7 synliggjøres både tyngden av ulike
konsekvenser totalt – og hvordan ulike konse-
kvensområder er fordelt for de enkelte hendel-
sene.
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7 Risiko knyttet til fremtidige 
endringer

Oppdraget i denne utredningen har vært å foku-
sere på risiko forbundet med dagens valggjen-
nomføring og dagens forutsetninger i omgivel-
sene. Valglovutvalgets – og myndighetenes –
fokus, vil imidlertid naturlig nok være på å legge
til rette for en valggjennomføring som også er sik-
ker i fremtiden. En endring i forutsetningene som
ligger til grunn i vurderingene i denne utrednin-
gen og analysen, vil også kunne endre risikoen
knyttet til valg i betydelig grad.

Noen av disse endringene er det bare mulig å
se konturene av, mens andre kan vi med stor sik-
kerhet si vil komme. De anbefalte tiltakene søker
derfor å også ivareta de mest relevante endringer
i forutsetninger. Eksempel på slike er:

– Politiske endringer, internasjonalt og nasjonalt.
Endringer i det internasjonale politiske klima
som involverer eksempelvis FN, NATO og
Russland, vil kunne gjøre Norge til et mer
attraktivt mål og øke trusselen mot demokra-
tiske prosesser.

– Redusert tillit i befolkningen til politikere og
systemer vil kunne øke sårbarheten for påvirk-
ningsoperasjoner og generelt medføre mindre
stabilitet

– Digitalisering av valgrelevante systemer (folke-
registeret, stemmegiving og telling) uten
manuelle paralleller vil åpne sårbarheter i for-
hold til å manipulere resultater av et valg og
kreve mer tekniske sikkerhetsbarrierer

– Rask digitalisering av samfunnet generelt
åpner opp for falske nyheter og mikromålret-
ting av informasjon og kan derigjennom true et
opplyst og informert samfunn

Figur 6.7 Visualisering av hvilke typer konsekvenser som dominerer for den enkelte hendelse/fenomen, gitt 
at hendelsen skjer
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Figur 6.8 er en illustrasjon og eksempel på hvor-
dan konsekvensbildet kan endre seg for noen
utvalgte fenomener/hendelser (feil i stemmetel-
ling, valgsystemet er manipulert – sentralt og
resultatet manipuleres) i en tenkt utvikling der
manuell telling ikke er påkrevd – samtidig som
andre uavhengige tellemetoder ikke er implemen-
tert.

Et viktig element når det gjelder å sikre et
fremtidig mer digitalisert valgsystem (som må for-
ventes) er det paradigmeskiftet man ser innen IT-
sikkerhet. Til tross for betydelige tiltak med inne-
bygd sikkerhet, rutiner, beskyttelse og testing, vil
man ikke fullt ut kunne beskytte seg mot inn-
brudd i kritisk infrastruktur som valgsystemer.
Det må antas at infrastruktur er, eller vil bli, kom-
promittert, men at det må etableres verktøy og
prosesser som kan oppdage, detektere og hindre
skade. Paradigmet har tidligere vært å investere i
maksimal beskyttelse, og forsøke å tette alle skott.
I dag finnes en anerkjennelse av at selv det beste
forsvar trolig vil kunne feile på et eller annet
punkt. Paradigmet skifter mot et mer deteksjons-
orientert IT-miljø som også fokuserer på detek-
sjon og håndtering for å hindre skade dersom for-
svaret penetreres.

Som påpekt i kapittel 6, vil det imidlertid i dag
kunne få store konsekvenser for tilliten til de
demokratiske prosessene bare det at et angrep er
gjennomført, og at det sås tvil om effekten. Dette
understreker viktigheten av at befolkningen også

har kunnskap om faktisk risiko knyttet til hendel-
sen. Når det forventes at systemet kan bli hacket,
men det er stor sikkerhet for at ikke at valget
påvirkes likevel, er det avgjørende at befolknin-
gen også forstår dette om ikke mistillit skal opp-
stå. Vi har i 2018 og 2019 sett flere eksempler på
at store virksomheter har gått ut med informasjon
om at de har blitt angrepet og hacket, men at de
har klart å beholde tillit i stor grad ved å vise at de
har håndtert hendelsen og vært åpne og transpa-
rente om hva som har skjedd. Åpenhet, informa-
sjon, kommunikasjon og bygging av kompetanse
hos velgerne og i samfunnet blir derfor svært vik-
tig for sikkerheten i demokratiske prosesser.

8 Innspill til mulige tiltak som kan 
bidra til å øke sikkerheten

Med bakgrunn i vurderinger gjort og beskrevet i
utredningen, gis det her innspill til mulige tiltak
som kan bidra til å øke sikkerheten. Rasjonale for
innspillene ligger i hovedsak i risiko- og sårbar-
hetsvurderingen i vedlegg 2, og oppsummeres
bare kort under. Det understrekes at innspillene
er av overordnet art og begrenset til området som
defineres som sikkerhet i valgprosesser.

Risiko knyttet til hendelsene/fenomenene
som er vurdert vil i varierende grad være styrbar.
I denne rapporten har man brukt styrbarhet som
et begrep for å beskrive i hvilken grad man kan

Figur 6.8 Illustrasjon på hvordan konsekvensbildet kan endre seg ved en tenkt fremtidig overgang fra 
manuell og maskinell telling av stemmer, til heldigitalisering av valg
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implementere tiltak som effektivt forebygger eller
håndterer en uønsket hendelse. Høy styrbarhet
brukes typisk der det kan besluttes effektive tiltak
(som reguleringer og beredskap) på et nasjonalt
nivå. Lav styrbarhet brukes om fenomener som
har internasjonale dimensjoner, eller som eksem-
pelvis krever langsiktige kunnskapsbyggende til-
tak.

Figur 6.9 skisserer grovt hvordan de ulike
hendelsene plasserer seg med hensyn til risiko
(samlet risikobidrag), og mulighet for å gjennom-
føre effektive tiltak for å redusere risikoen (styr-
barhet). Plassering på aksen «samlet risikobi-
drag» vil tilsvare stolpehøyde/summering av risi-
kobidrag som er visualisert i figur 6.6, og inklu-
dere bidrag både fra sannsynlighetsvurderinger,
konsekvensvurderinger og de øvrige definerte
dimensjonene som påvirker risiko. En plassering
høyt på aksen viser høy risiko. For styrbarhet vil
plassering langt til høyre indikere høy styrbarhet
for håndtering av risiko. For noen hendelser vil
konkrete tiltak og regulatoriske krav være egnet
for å redusere risiko. For andre hendelser er mer
langsiktige tiltak med fokus på kunnskapsbygging
og internasjonalt samarbeid mest hensiktsmessig.
Mange av hendelsene vil befinnes seg i grenselan-

det mellom disse eller kan håndteres gjennom en
sum av ulike tiltakstyper. Det er viktig å påpeke at
selv om det kan være vanskelig å beskytte seg full-
stendig mot enkelte uønskede hendelser, kan risi-
koen langt på vei reduseres ved å ha gode planer
og effektiv beredskap på plass når en hendelse
inntrer. Figur 6.9 er en grov illustrasjon for struk-
turering av tiltaksvurderingene, og ikke en
eksakt/korrekt oversikt.

8.1 Innspill til mulige tiltak – regulatoriske

Regulering av valggjennomføring og hjemmel for 
tilsyn

Verdier og prosesser som er viktige for samfunnet
er i Norge i stor grad underlagt sikkerhetskrav og
-reguleringer fra myndighetene. Dette kan for
eksempel være for å beskytte liv og helse for
ansatte eller i samfunn/omgivelser. Det kan være
for å beskytte funksjoner som er kritiske for sam-
funnet som tilførsel av vann og kraft, eller for å
beskytte andre verdier vi setter høyt. Ikke minst
har det de siste årene vært et økende fokus på –
og grad av regulering som er fokusert på beskyt-

Figur 6.9 Illustrasjon – tiltakstyper egnet for å håndtere ulike typer hendelser/risikoer
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telse mot intenderte trusler (der noen bevisst
ønsker å skade).

Gjennomføring av valg er en viktig demokra-
tisk prosess, og et område som både nasjonalt og
internasjonalt får mye fokus fordi det oppleves
som truet med dagens trusselbilde. Krav til sik-
kerhet i valggjennomføring er imidlertid i svært
begrenset grad regulert i valglov og valgforskrift i
dag. Valgdirektoratet har utarbeidet til dels omfat-
tende veiledningsmateriale med anbefalte sikker-
hetstiltak fysisk, teknisk og prosessuelt/organisa-
torisk. Det er imidlertid frivillig for kommuner og
fylkeskommuner om de velger å følge anbefalin-
gene, og det foreligger heller ingen hjemmel for å
kunne pålegge kommuner og fylkeskommuner å
følge dem.

Valgdirektoratet har utarbeidet opplæringsma-
teriell og tilbyr opplæring til valgansvarlige i kom-
muner og fylkeskommuner. Å følge opplæringen
er imidlertid frivillig; og de lokale aktørene er selv
ansvarlige for å vurdere behov og gjennomføre
opplæring av øvrige valgmedarbeidere. Det fore-
ligger ikke hjemmel for å pålegge de lokale aktø-
rene opplæringstiltak.

Innspill til mulige tiltak:
– Regulering av sikkerhetskrav til valggjennomfø-

ringen for regionale og lokale aktører. Det fore-
slås et funksjonsbasert regelverk med fokus på
en risikobasert tilnærming. I dette ligger at
reguleringen stiller krav til hva som skal opp-
nås med tiltakene, mens lokale aktører gis
handlefrihet med tanke på hvordan. Regulerin-
gen bør dekke områder som teknisk sikkerhet
for systemer og komponenter, fysisk sikring av
lokaler og utstyr, personellsikring, kompetanse
og organisering/rutiner. På flere av disse
områdene vil det kunne være hensiktsmessig
at spesifikasjoner i veileder fra Valgdirektoratet
utgjør alternativ 1 for å oppfylle krav, mens
alternativ 2 er at den lokale aktøren etter en
risikovurdering finner andre tiltak som gir til-
svarende eller høyere sikkerhetsnivå. Det vil
gjøre kravene håndterbare også for kommuner
med begrenset kapasitet og kompetanse innen
sikkerhet og risikostyring. Funksjonelle krav
vil være robuste i forhold til endringer i tekno-
logi og metoder i ulike fremtidsscenarioer (i
motsetning til spesifikke krav).

– Etablering av hjemmel for tilsyn med sikkerhets-
reguleringen for valg. Erfaringsmessig er bruk
av tilsyn svært viktig for å sikre gjennomførin-
gen av krav. Mulighet til å føre tilsyn med sik-
kerhetstiltak rundt valggjennomføringen vil
være en viktig del både av å kartlegge og redu-
sere risiko og sårbarhet i samfunnet. Hjemmel

for tilsyn dekker både kontroll og mulighet for
å gi pålegg i tråd med krav. Det understrekes at
begrepet tilsyn dekker et spekter av metoder
og verktøy for gjennomføring, ikke bare stedlig
kontroll før, under og etter valggjennomføring.
Det bør utredes hvor tilsynsfunksjonen mest
hensiktsmessig bør ligge – og hvorvidt den bør
legges på flere nivåer (sentralt – regionalt).

I 8.3 reflekteres det rundt problemstillingen regu-
lering kontra lokalt selvstyre.

Forhold til sikkerhetsloven

Ny sikkerhetslov for Norge trådte i kraft 1. januar
2019 (Justis- og beredskapsdepartementet, 2019).
Et overordnet formål med den nye loven er å
bidra til å sikre Norges demokratiske styreform.
Loven gjelder statlige, fylkeskommunale og kom-
munale organer og skal adressere «tjenester, pro-
duksjon og andre former for virksomhet som er av
en slik betydning at et helt eller delvis bortfall av
funksjonen vil få konsekvenser for statens evne til å
ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser» herunder
altså den demokratiske styreformen. Det fremstår
som naturlig å vurdere om valgprosessen faller
inn under en slik definisjon og beskyttelsesbehov.
KMD opplyser at en slik vurdering vil igangsettes
for valgprosessen som en del av departementets
arbeid med å identifisere grunnleggende nasjo-
nale funksjoner. Det fremstår uansett som fornuf-
tig å se på eventuelle overlappende eller tilstø-
tende områder for regulering for to så samfunnso-
vergripende lover som sikkerhetsloven og valglo-
ven.

Innspill til mulige tiltak:
– Vurdere sikkerhetslovens relevans for valgproses-

sen. Dersom valgprosess, systemer, utstyr og
så videre, faller innenfor sikkerhetslovens
regulering, kan det potensielt også ivareta de
innspilte tiltakene i 1) og 2) med tanke på sik-
kerhetskrav og tilsyn. At et slikt kontrollansvar
tillegges sikkerhetsmyndigheten vil kunne gi
en større uavhengighet, eller avstand, til poli-
tiske strukturer

Sentrale og lokale aktørers roller og ansvar

Fordeling av roller og ansvar knyttet til valggjen-
nomføring henger tett sammen med kravene som
anbefales stilt i punktene over med tanke på regu-
lering og tilsyn. Det ligger implisitt i anbefalingen
om regulering og tilsyn at sentrale aktører da vil
få større plikt og anledning til å stille krav og kon-
trollere etterlevelse. Det kan vurderes å tillegge
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ansvar for kontroll og oppfølging også på regio-
nalt/fylkesnivå (tilsyn med kommuner) og lokalt
nivå (internkontroll). Det er imidlertid en utfor-
dring, også på andre reguleringsområder, at det
er krevende å følge opp sikkerhetstiltak, trussel-
bilde, risiko og sårbarhet og digitale systemer på
grunn høye kompetansebehov. Det vil derfor
kunne være utfordrende å etablere og ivareta
gode kontrollfunksjoner på regionalt og lokalt
nivå.

Innspill til mulige tiltak:
– Vurdere og avklare endringer i roller og ansvar/

myndighet mellom lokale og sentrale aktører i
valggjennomføringen for å ivareta kravstilling
og kontroll dersom 1) og 2) besluttes.

Bruk av teknologi i valggjennomføring – obligatorisk 
bruk av sentralt system

Valgdirektoratet har i dag ansvar for å utvikle og
drifte valgadministrasjonssystemet EVA, som til-
bys alle fylker og kommuner i valggjennomførin-
gen. Det foreligger ikke hjemmel for å pålegge de
regionale og lokale myndighetene å benytte
systemet. Med dagens samfunnsutvikling må det
forventes økt digitalisering også på områder knyt-
tet til valggjennomføring. Samtidig vil et trussel-
bilde i stadig endring og en rask teknologisk
utvikling øke behovet for også teknisk kompe-
tanse for å utvikle, drifte og sikre digitale plattfor-
mer og programvare.

Innspill til mulige tiltak:
– Lovfeste krav om at myndigheter på alle nivåer i

valggjennomføring skal benytte digital infra-
struktur og programvare fra sentrale valg-
myndigheter (EVA). Økt digitalisering vil stille
stadig høyere krav til sikring av digitalt utstyr,
programvare og infrastruktur – og til kompe-
tanse for å ivareta sikringstiltak. Mulighet for å
velge dette lokalt, kombinert med svært varier-
ende kapasitet og kompetanse i de ulike kom-
munene, åpner for en stor fremtidig sårbarhet.
Et obligatorisk sentralstyrt system reduserer
denne sårbarheten ved å øke mulighet for sty-
ring og iverksettelse av økte sikringstiltak ved
behov, samt lette kommunenes oppgaver

Beredskapshjemmel i valglovgivningen

Med dagens valgordning og regulering finnes det
ikke hjemmel for å eksempelvis utsette valget der-
som det oppstår forhold som gjør det nødvendig.
Valget må gjennomføres – og så eventuelt under-
kjennes og gjennomføres på nytt. En beredskaps-
hjemmel som gir anledning til å utsette valggjen-

nomføringen i kortere perioder lokalt, regionalt
eller sentralt vil gi en økt robusthet for å håndtere
uønskede hendelser. Dette kan for eksempel
dreie seg om situasjoner der det fremsettes en
trussel mot valglokaler i større eller mindre områ-
der, som medfører at velgere ikke våger å ta seg
frem for å stemme. Det kan være vær- og klimare-
laterte forhold som hindrer oppmøte, eller cyber-
angrep som setter hele eller deler av nødvendig
infrastruktur ut av spill. Med klimatiske forhold
som kan øke forekomsten av ekstremvær og
mulighet for økt cybertrussel og angrep, som
saboterer infrastruktur, bør det legges til rette for
en sikrere og mer effektiv beredskap (mulighet
for håndtering). Dette vil også kunne redusere
risiko ved at en trusselaktør ikke ser det samme
potensialet i å gjennomføre angrep. Konsekven-
sen blir mindre.

Innspill til mulige tiltak:
– Etablere en beredskapshjemmel i valglovgivnin-

gen. Det må nærmere utredes når hjemmelen
skal kunne benyttes og av hvem (sentralt og
eventuelt regionalt og lokalt), men hjemmelen
må gi anledning til å utsette valggjennomføring
i nærmere spesifiserte og begrensede perioder
lokalt og/eller sentralt

Krav om uavhengige tellinger av stemmer

Det foreligger en rekke større og mindre sårbar-
heter i den digitale verdikjeden for valggjennom-
føring, telling av stemmer og valgoppgjør. Per i
dag er det imidlertid forskriftsfestet at minst én
telling av stemmer avgitt ved valget (foreløpig tel-
ling) skal foregå manuelt,; i tillegg til manuelle
prosedyrer for verifiseringer og protokollføring.
En slik manuell telling reduserer risikoen for å få
manipulert resultater fra valget til et absolutt mini-
mum fordi den er uavhengig av den maskinelle
tellingen som ellers kan benyttes, og fravær av
denne ville gitt betydelig større utfordringer og
krav til tekniske sikkerhetstiltak både i dag og for
fremtiden.

Innspill til mulige tiltak:
– Videreføre regulatorisk krav om to uavhengige

tellinger av stemmene etter valg. Kravet om
manuell telling utgjør i dag en svært sterk bar-
riere mot manipulering av stemmetall og val-
gresultater. Det bør opprettholdes et krav om
uavhengige tellinger også ved eventuell økt
digitalisering av valgprosessen (som elektro-
nisk stemmegiving). Det er viktig å sikre at det
er reell uavhengighet mellom slike tellinger.
For eksempel vil ikke to tellinger foretatt hos to
ulike instanser, men i samme elektroniske sys-
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tem/programvare, ha den samme uavhengig-
heten som manuell og elektronisk telling

Regulering av mikromålretting av informasjon under 
valgkamp

Kartlegging og analyse av store mengder data om
velgere åpner muligheter for politiske partier, og
andre, for å (mikro-)målrette informasjon og bud-
skap for eksempel som en del av valgkampen. Det
ligger et stort og til dels ukjent potensial i bruken
av denne typen informasjon som verktøy i påvirk-
ningsarbeid, og det kan også tenkes at økonomi
vil skape et skille mellom politiske aktører som
kan benytte verktøyet og de som ikke kan det.

Innspill til mulige tiltak:
– Utrede behov for regulering av bruk av

mikromålretting som verktøy i valgkamp. Områ-
der som for eksempel politisk reklame i tv, er
allerede i dag regulert. Potensialet i mikromål-
retting er trolig mye større

Sanksjoner ved cyberangrep

Hacking har blitt stor business og mange krimi-
nelle aktører selger sine hacketjenester til store
og små aktører som ønsker tilgang til informa-
sjon, eller til å påvirke eller ødelegge. Cyberområ-
det er ennå ikke regulert som resten av samfun-
net og det foreligger ikke alltid tydelige definisjo-
ner på hva som er et lovbrudd og hvordan det
eventuelt skal straffes. I EU pågår det våren 2019
arbeid med å etablere og tydeliggjøre regelverk
med sanksjoner som kan benyttes mot de som
hacker eller forsøker å hacke seg inn i for eksem-
pel valgsystemer. Sanksjonene skal kunne anven-
des både på individer, organisasjoner og statlige
aktører29. Straffelovens §§ 151-154 adresserer
allerede påvirkning av stemmer og resultater i
stor grad, mens andre former for eksempelvis
sabotasje ikke fremkommer like tydelig.

Innspill til mulige tiltak:
– Etablere/tydeliggjøre hjemmel for å sanksjonere

hacking og forsøk på hacking av valgsystemer.
Kriterier, omfang, ansvar og myndighet bør
utredes ytterligere for hensiktsmessig regule-
ring

8.2 Innspill til andre mulige tiltak

I det følgende listes det opp noen tiltak som kan
vurderes for å møte sikkerhetsutfordringer knyt-

tet til valg nå og i fremtiden. Det vises til analy-
sene som foreligger i vedlegg 2 for vurderinger,
som ligger til grunn for disse, samt for flere
mulige tiltak.
a. Utredning av alternativ organisering av god-

kjenning av valg og klageorgan. Noen mulige
alternativer er: Nasjonale valg: Ansvar for god-
kjenning av valget, og for klageordningen, iva-
retas av domstol eller et eget dedikert organ.
(Dette er vanlig i en rekke andre land, og
Norge har blitt kritisert av valgobservatører
for den ordningen vi har i dag). Vurdere om
valgstyrene kunne vært ledet av representant
for administrasjon, domstol eller andre der-
som ordningen med «folkevalgte valgstyrer»
videreføres. Vurdere å flytte godkjenning av
valget bort fra folkevalgte organer

b. Videreføre krav om åpenhet om økonomisk
støtte til partier, og støtteordninger som sikrer
«levemulighet» for en bredde av partier og
organisasjoner

c. Opprettholde og styrke støtteordninger til
bred medieflora, inkludert meningsbærende
aviser. Sikre bred informasjon i redaktørstyrte
medier – journalistiske krav (motvekt,
balanse) – eksempelvis gjennom subsidiering

d. Styrke krav til både sentrale og lokale aktører i
valgprosessen om å vurdere og håndtere
risiko for intenderte trusler.

e. Styrke/beskytte kandidater til valg gjennom
informasjon og veiledning, etablere og videre-
føre offentlig-privat samarbeid for forskning,
utvikling og implementering av teknologiske
beskyttelsestiltak

f. Videreføre og utvikle faktasjekkfunksjoner
som fakta.no, og informere om falske nyheter
som avdekkes

g. Støtte og utvikle teknologiske tiltak for å
avsløre og merke falske nyheter
a. Avdekking av manipulerte bilder, lyd og

film
b. Identifisering og stenging av falske profiler

og nettverk
c. Identifisering og merking av pålitelige og

ikke-pålitelige kilder til informasjon
(direkte på nett)

h. Vurdere reguleringer for å kunne straffefor-
følge spredning av falsk informasjon (men pro-
blematisk å skille bevisst/ubevisst og grad av
«falskhet» uten å angripe ytringsfriheten)

i. Vurdere reguleringer som hindrer kjøp og
salg av falske klikk som legalt påvirknings-
verktøy

j. Informasjonstiltak for å øke kunnskap om
demokratiske prosesser, påvirkning og sikker-

29 https://www.politico.eu/article/europe-cyber-sanctions-
hoped-to-fend-off-election-hackers/
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het rettet mot ulike befolkningsgrupper som
barn/unge, eldre, innvandringsgrupper m.fl.
(folkeopplysning – bygge robusthet)

k. Opplæring av kandidater, media og befolkning
for å avdekke falske nyheter – spesielt barn/
unge

l. Opplæring av rekrutteringsgrunnlaget til poli-
tiske partier og av kandidater til valg i håndte-
ring av netthets – skape robusthet

m. Forberedelse i partiene – planer for håndte-
ring av netthets, og støtteordninger for den
som rammes

n. Kombinere manuelle prosesser/kompetanse
og teknologiske tiltak for å kvalitetssikre nyhe-
ter og informasjon

o. Fra myndighetssiden planlegge godt for
scenarioer som kan komme. Fokus på infor-
masjon og kunnskapsbygging i samfunnet.

p. Informere om at angrep eller påstander kan
komme og øke kunnskap og bevissthet i ulike
folkegrupperinger
a. Forsikre om rutiner og sikkerhet før valg

gjennom transparent kommunikasjon
b. Ha klart materiale som kan publiseres der-

som noe hender i valgprosessen (angrep)
c. Ha gode beredskapsplaner, med spesielt

fokus på informasjon og kommunikasjon
q. Holdningskampanjer rettet mot netthets
r. Moderering av kommentarfelt o.l.- men med

klare spilleregler for å unngå konflikt med
ytringsfriheten. Rettslig forfølgelse av alvor-
lige tilfeller av netthets

s. Sikre fokus på ivaretakelse av IKT-sikkerhet
og relevans for valg i digitaliseringsprosess for
folkeregisteret

t. Styrke kontroll med medarbeidere i valgdirek-
toratet og valgmedarbeidere og leverandører
på alle nivåer (hindre at innsidere oppstår/
benyttes)

u. Online rådgivningsstøtte til valgmedarbeidere
24/7

8.3 Tiltakenes effekt på åpenhet, lokalt 
selvstyre og ytringsfrihet

Innføring av tiltak for å øke sikkerheten ved valg
kan potensielt komme i konflikt med ivaretakelse
av andre viktige verdier og prinsipper. Under er
det kort gjort en betraktning i forhold til dette
med utgangspunkt i tiltakene som er anbefalt i
denne utredningen.

Sentralt og lokalt ansvar – regulering og lokalt selv-
styre

I denne utredningen pekes det på muligheten for
en større grad av regulering av valggjennomførin-
gen og også at sentrale aktører gis ansvar og myn-
dighet for kontroll med lokale aktører. Dette kan
sies å redusere det lokale selvstyret og den sterke
tradisjonen med at det er kommunene som er
ansvarlige for valggjennomføringen.

Grunnlovens §49 fikk i 2016 en tilføyelse som
sier at «Innbyggjarane har rett til å styre lokale til-
høve gjennom lokale folkevalde organ».

Prinsipielt begrunnes kommunalt selvstyre
med to sentrale verdier:
– lokal frihet / demokratisk selvbestemmelse
– effektivitet fordi en lokalt vet best hvor skoen

trykker lokalt

Dette må balanseres mot to andre verdier:
– Likhet mellom kommunene i tjenester og kva-

litet
– Effektivitet når saksområdet er slik at stan-

dardløsninger passer alle

En generell «formel» for bruk av skjønn kontra
felles regulering (Rothstein, 1994) er:
– Hvis man skal håndheve forutsigbare utfor-

dringer, er det lite behov for lokalt skjønn/
autonomi

– Hvis det er ulike utfordringer i hvert enkelt til-
felle, er det behov for/noe å hente på å gi rom
for utstrakt lokalt skjønn

Prinsipielt taler enkelte punkter mot en strengere
nasjonal regulering av valgavvikling:
– Dersom inngrep i selvstyret virker unødvendig
– Dersom reguleringen truer viktige lokale ver-

dier
– Dersom inngrepet er stort, men gir liten nytte
– Dersom det oppstår unødvendig omfattende

byråkrati som det ikke er behov for
– Dersom det foreligger klare grunner til at kom-

muner kan ha ulike system eller liten sentral
regulering

– Dersom man lokalt har god kompetanse som
kjenner trusselbildet godt

– Dersom det i liten grad gir økt sikkerhet å gi
overordnede pålegg/vurderinger

– Dersom lokal teknisk kompetanse er høy

Mens andre taler for en strengere nasjonal regule-
ring av valgavvikling:
– Dersom det er behov for spesialisert kunnskap

som ikke alle innehar
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– Dersom det er lett å gjøre feil, og det kan få
store konsekvenser

– Dersom selve «regulerings-intervensjonen» er
liten fordi den er mer teknisk og ikke berører
lokalpolitikk

På grunn av viktigheten av valgprosessen for å
ivareta demokratiske verdier, er vurderingen i
denne utredningen at en tydeligere regulering er
hensiktsmessig for å sikre prosessen. Regulerin-
gen som foreslås er på et funksjonelt nivå, og sik-
rer at det stilles krav til hva som må ivaretas i pro-
sessen, samtidig som kommunene beholder stor
grad av frihet i forhold til å velge hvordan. Dette
vurderes derfor å gi minimal inngripen i lokalt
selvstyre.

Ytringsfrihet

Tiltak for å håndtere uønsket påvirkning, her-
under falske nyheter, netthets o.l., utløser ofte
debatt rundt ytringsfrihet – og vil også kunne
komme i en konflikt med denne. Et eksempel er
krav om moderering av kommentarfelt, leserbrev
og andre innlegg på nett – for å unngå hets, kren-
kelser og falske påstander. Det er selvsagt for-
skjell mellom moderering som er intern, og mode-
rering som er pålagt. Den første trenger ikke
være et problem med tanke på ytringsfrihet, mens
det andre opplagt vil være det. Intern moderering
av debatt kan nettopp styrke ytringsfrihet ved å
forhindre bråk og usakligheter som avsporer
debatten. Jamfør at også dagens leserbrevspalter
er redigert, alt slipper ikke til. Det ville vært vel-
dig annerledes om lovgiver sa hvordan leserbre-
vene skulle redigeres. Det same gjelder modere-
ring av kommentarfelt i nettaviser. Redaksjonene
bestemmer selv, men bør etablere felles retnings-
linjer for å følge allmenne saklighetsregler og slip-
per til gode innlegg uavhengig av om innholdet er
kontroversielt, men tar ut trusler og sjikane.

Videre vil tiltak som handler om å avsløre
informasjon som er direkte falsk i liten grad
komme i konflikt med ytringsfriheten (forfalskede
videoer, bilder og fakta), og bør styrkes. I mange
tilfeller vil imidlertid situasjonen være at informa-
sjon er delvis sann, eller utgjør bare en liten bit av
bildet. I slike tilfeller vil både merking og fjerning
av informasjonen, og ikke minst eventuell sanksjo-
nering mot kilden, fort være grunnlag for disku-
sjon med tanke på ytringsfrihet.

Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan teamet
skal håndteres eller hva som er riktig eller galt,
men det er viktig at teamet diskuteres og adresse-
res på kontinuerlig basis.

Åpenhet

Sikring mot tilsiktede handlinger har tradisjonelt
ofte handlet om skjerming, hemmelighold og
«låste dører». Når det gjelder demokratiske pro-
sesser, og tiltak som anbefales i denne utrednin-
gen, er imidlertid åpenhet i seg selv i mange tilfel-
ler en barriere og et effektivt tiltak. Ved å anbefale
reguleringer som er funksjonelle og risikoba-
serte, gis det et godt utgangspunkt for å finne
gode, hensiktsmessige og inkluderende tiltak
lokalt. For tekniske systemer vil åpenhet i mange
tilfeller gi bidrag til å avdekke sårbarheter (se for
eksempel Sveits som åpent ba om hjelp hos alle
for å finne feil og mangler i egne valgsystemer).

For å redusere sårbarhet knyttet til digitale
valgsystemer legges det her stor vekt på barrie-
ren som ligger i den parallelle manuelle tellingen
og protokollføringen under valget. Den manuelle
tellingen er gjennomsiktig og godt forståelig og
utfordrer ikke åpenhet. Det er imidlertid verdt å
merke seg at en overgang til elektronisk stemme-
giving mye lettere vil oppleves utfordrende i gren-
sesnittet mellom teknologiske tiltak for å beskytte
konfidensialiteten til stemmegiver og stemmer, og
åpenhet og forståelse for hvordan prosessen fore-
går. Dette bør det tas høyde for og adresseres i en
digitaliseringsprosess.

Tiltak som er rettet mot å forstå og regulere
eller håndtere påvirkning ved bruk av digitale
plattformer vil bidra til større kunnskap og åpen-
het – heller enn det motsatte.

Deler av sikkerhetsloven har stort fokus på å
beskytte konfidensialiteten til informasjon og sår-
barheter dersom denne vil gjelde for valgsystemer
og -prosesser i fremtiden. Her vil det viktigste for
å sikre åpenhet være at tiltak implementeres etter
gode vurderinger av hva som er nødvendig å
skjerme – og hva som ikke er det.

9 Oppsummering av de fire 
forskningsspørsmålene

Under vises det kort til hvor i utredningen de
ulike forskningsspørsmålene er tatt opp (for selve
vurderingen vises det til aktuelt sted i utrednin-
gen):
1. Hva er truslene mot demokratiske prosesser i til-

knytning til gjennomføring av valg i Norge?
Dette inkluderer politiske prosesser og opini-
onspåvirkning i forkant av valg, samt selve den
praktiske gjennomføring av valget. Både mulig-
het for angrep av ulike art, og uintenderte hen-
delser som kan få betydning for gjennomføringen
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må belyses. Truslene må beskrives både opp mot
sannsynlighet og opp mot konsekvens, og evt.
virkning på tillit til demokratiet.
– Utredningen tar opp 20 ulike uønskede

fenomener/hendelser som kan påvirke de
demokratiske prosessene i tilknytning til
gjennomføring av valg i Norge. Detaljer
knyttet til vurdering av trusler og risiko fin-
nes i analyseskjemaene i vedlegg 2. Opp-
summeringer finnes i utredningens kapittel
6. Utredningen viser at uønskede hendelser
relatert til ulike former for påvirkning av
kandidater/politikere og velgere, gir størst
grunn til bekymring for sikkerheten i valg-
prosessene, og at dette i stor grad kan
påvirke tillitten til valgprosessen, men også
den frie deltagelse og om valget er opplyst
og informert

2. Hvordan fordeler sårbarheter seg langs den digi-
tale verdikjeden i valggjennomføringen? Av hen-
syn til oppdragets omfang må denne delen av
oppdraget begrenses til en mer overordnet over-
sikt. Det vil være hensiktsmessig å vise ulike
aktørers ansvar for de ulike delene av kjeden,
samt deres mulighet til å kontrollere om reglene
følges og til å sikre overholdelse.
– Sårbarhetene i den digitale verdikjeden

fremkommer på et overordnet nivå i analy-
seskjemaene i vedlegg 2 og i oppsummerin-
ger i kapittel 6. Utredningen viser at den
manuelle tellingen av stemmer som er for-
skriftsfestet i dag utgjør en svært viktig bar-
riere mot manipulering av valgresultatet i
den digitale verdikjeden. Ansvar for ulike
aktører og muligheten til å kontrollere
etterlevelse av krav belyses også videre i til-
tak som anbefales i kapittel 8.1

3. Hvilke samfunnsmessige konsekvenser har bru-
ken av teknologi i valggjennomføringen? Tilby-
der bes belyse og drøfte hvilke konsekvenser tek-
nologi og sikring av de digitale verdikjedene har
for ansvarsfordeling mellom ulike nivåer. Nå
legger staten føringer i utformingen av systemet,
men har i liten grad mulighet til å stille tekniske
krav. Videre bes det om en vurdering av forhol-
det til regelverk og regulering. Til slutt bes det
også om en vurdering rundt åpenhet og hvordan
dette sikres på en god måte, samtidig som krav
til sikkerhet ivaretas.
– Utredningen peker på valggjennomførin-

gen som en samfunnskritisk funksjon for å
ivareta demokratiske verdier i samfunnet
og peker på hvordan reguleringer og tydeli-
gere ansvarsfordeling på enkelte områder
kan bidra til å gjøre valgprosessen mere

robust også i en mer digital fremtid. Dette
er ytterligere berørt i analyseskjemaer i
vedlegg 2 og i betraktninger knyttet til
anbefalte tiltak i kapittel 8.1. I tillegg er sik-
ring av åpenhet diskutert i eget avsnitt i
kapittel 8.3

4. Hvilke skadeforebyggende og skadebøtende til-
tak bør iverksettes for å beskytte demokratiske
prosesser til tilknytning til gjennomføring av
valg i Norge? Tilbyder bes om å gi innspill til
mulige tiltak som kan bidra til å øke sikkerheten
i den demokratiske prosessen i Norge.
– Utredningen oppsummerer forslag til

mulige tiltak i kapittel 8 og diskuterer også
dilemma knyttet til at enkelte tiltak også
kan påvirke andre verdier, som lokalt selv-
styre og ytringsfriheten
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Vedlegg 7  

Utregningseksempler

Sekretariatet

1 Innledning

Dette vedlegget inneholder eksempler på hvordan
de ulike beregningene som inngår i valgordnin-
gen, gjennomføres. Det er tatt inn eksempler som
viser utregningen av fordelingen av mandater
mellom valgdistrikter, utregning av hvilke partier
som vinner direktemandater ved stortingsvalg, og
utregning av hvilke partier som får utjevnings-
mandater, og i hvilket valgdistrikt de ulike parti-
ene får sine utjevningsmandater.

Et eksempel på utregningen av personstem-
mer ved kommunestyrevalg er tatt inn i boks 7.1 i
kapittel 7 om personvalg. Flertallet i utvalget fore-
slår en tilsvarende ordning ved stortingsvalg og
fylkestingsvalg, men uten slengere.

2 Mandatfordeling mellom 
valgdistrikter

Utvalget foreslår at mandatfordelingen mellom
valgdistriktene skal gjøres i to omganger. Først
skal alle valgdistriktene få ett mandat. Deretter
skal de resterende mandatene fordeles etter inn-
byggertall etter Sainte-Laguës metode. Her bru-
kes den rene versjonen med 1 som første delings-
tall.1 Metoden går ut på å dele valgdistriktenes

innbyggertall på tallrekken 1–3–5–7 osv. De valg-
distriktene som har de største kvotientene får
mandatene. I tillegg foreslår utvalget at alle valg-
distrikter skal ha minst fire mandater til sammen.
Når fordelingen er gjort, må en dermed sjekke at
alle valgdistrikter har fått fire mandater.

Med 19 valgdistrikter og 169 stortingsrepre-
sentanter får alle de 19 valgdistriktene først
1 mandat hver. Det blir dermed 150 mandater
igjen å fordele etter innbyggertall.

I tabell 7.1 vises et eksempel på dette. Det er
brukt innbyggertall fra andre kvartal 2019, og tal-
lene er justert slik at de tar hensyn til vedtatte
strukturendringer. Valgdistriktene er ordnet etter
innbyggertall. Det vises kun de 4 første kvotien-
tene samt resultatet av fordelingen av de 150 man-
datene mellom valgdistriktene.

Den første kvotienten er innbyggertallet delt
på 1, altså lik innbyggertallet. Den neste kvotien-
ten er innbyggertallet delt på 3. For Oslo gir dette:
683 947 / 3 = 227 982. Den tredje kvotienten er
innbyggertallet delt på 5 eller for Oslo: 683 947 / 5
= 136 789.

1 Ved valg av direktemandater mellom partier brukes den
modifiserte versjonen av metoden der første delingstall er
økt til 1,4. De øvrige delingstallene er like den rene meto-
den, dvs, 1,4–3–5–7–9 osv.
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Oslo tar det første mandatet på grunn av størst
innbyggertall, og Akershus tar det neste. Dette
fortsetter nedover tabellen til Nordland har fått
sitt mandat. Da tar Oslo og Akershus de to neste
mandatene igjen siden deres andre kvotient er
større enn de resterende valgdistriktenes første
kvotient.

Etter å ha foretatt denne fordelingen må det
kontrolleres at alle valgdistrikter har minst
fire mandater til sammen. I eksemplet som vises,
får Finnmark først ett mandat og så to mandater
basert på innbyggertall, det vil si at valgdistriktet
totalt har fått tre mandater. Aust-Agder og Sogn
og Fjordane får tre mandater i fordelingen basert
på innbyggertall, og når en legger til det mandatet

de fikk før fordelingen basert på innbyggertall,
har begge disse to valgdistriktene dermed fått fire
mandater totalt. Det er altså bare Finnmark som
ikke har nådd minimumsantallet mandater.

For å oppfylle kravet om at alle valgdistrikter
skal ha minst fire mandater, tildeles Finnmark fire
mandater direkte, og det gjennomføres en ny for-
deling der Finnmark og valgdistriktets
fire mandater ikke er med.

Utgangspunktet er etter dette 165 mandater.
Deretter skal de 18 resterende valgdistriktene få
1 mandat hver. Det er da igjen 147 mandater som
skal fordeles på grunnlag av innbyggertall til
disse 18 valgdistriktene. Dette vises i tabell 7.2.

Tabell 7.1 Fordeling av mandater basert på innbyggertall. 150 mandater til fordeling, mandatnummer i 
parentes.

1 3 5 7 Antall mandater

Oslo 683 947 (1) 227 982 (11) 136 789 (20) 97 707 (28) 19

Akershus 668 001 (2) 222 667 (12) 133 600 (22) 95 429 (29) 19

Hordaland 525 374 (3) 175 125 (15) 105 075 (26) 75 053 (37) 15

Rogaland 476 888 (4) 158 963 (19) 95 378 (30) 68 127 (39) 13

Sør-Trøndelag 331 816 (5) 110 605 (24) 66 363 (40) 47 402 (58) 9

Østfold 297 228 (6) 99 076 (27) 59 446 (45) 42 461 (63) 8

Møre og Romsdal 265 074 (7) 88 358 (31) 53 015 (50) 37 868 (69) 8

Buskerud 264 943 (8) 88 314 (32) 52 989 (51) 37 849 (70) 7

Vestfold 244 478 (9) 81 493 (33) 48 896 (55) 34 925 (78) 7

Nordland 241 851 (10) 80 617 (34) 48 370 (56) 34 550 (81) 7

Hedmark 197 533 (13) 65 844 (41) 39 507 (66) 28 219 (93) 6

Vest-Agder 187 868 (14) 62 623 (42) 37 574 (71) 26 838 (101) 5

Oppland 173 574 (16) 57 858 (47) 34 715 (79) 24 796 (108) 5

Telemark 173 243 (17) 57 748 (48) 34 649 (80) 24 749 (109) 5

Troms 168 197 (18) 56 066 (49) 33 639 (82) 24 028 (113) 5

Nord-Trøndelag 134 428 (21) 44 809 (60) 26 886 (99) 19 204 (140) 4

Aust-Agder 117 734 (23) 39 245 (68) 23 547 (115) 16 819 3

Sogn og Fjordane 108 579 (25) 36 193 (74) 21 716 (125) 15 511 3

Finnmark 75 738 (36) 25 246 (105) 15 148 10 820 2
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I denne fordelingen er ikke Finnmark med. Det er
da 147 mandater som fordeles på samme måte
som før mellom de andre valgdistriktene. I denne
fordelingen er det ingen valgdistrikter som får

mindre enn tre mandater, og det er dermed ikke
nødvendig å gjenta fordelingen.

Den endelige fordelingen av mandater vises i
tabell 7.3.

Tabell 7.2 Fordeling av mandater basert på innbyggertall, uten Finnmark. 147 mandater til fordeling, 
mandatnummer i parentes.

1 3 5 7 Antall mandater

Oslo 683 947 (1) 227 982 (11) 136 789 (20) 97 707 (28) 19

Akershus 668 001 (2) 222 667 (12) 133 600 (22) 95 429 (29) 19

Hordaland 525 374 (3) 175 125 (15) 105 075 (26) 75 053 (36) 15

Rogaland 476 888 (4) 158 963 (19) 95 378 (30) 68 127 (38) 13

Sør-Trøndelag 331 816 (5) 110 605 (24) 66 363 (39) 47 402 (57) 9

Østfold 297 228 (6) 99 076 (27) 59 446 (44) 42 461 (62) 8

Møre og Romsdal 265 074 (7) 88 358 (31) 53 015 (49) 37 868 (68) 7

Buskerud 264 943 (8) 88 314 (32) 52 989 (50) 37 849 (69) 7

Vestfold 244 478 (9) 81 493 (33) 48 896 (54) 34 925 (77) 7

Nordland 241 851 (10) 80 617 (34) 48 370 (55) 34 550 (80) 7

Hedmark 197 533 (13) 65 844 (40) 39 507 (65) 28 219 (92) 6

Vest-Agder 187 868 (14) 62 623 (41) 37 574 (70) 26 838 (100) 5

Oppland 173 574 (16) 57 858 (46) 34 715 (78) 24 796 (106) 5

Telemark 173 243 (17) 57 748 (47) 34 649 (79) 24 749 (107) 5

Troms 168 197 (18) 56 066 (48) 33 639 (81) 24 028 (111) 5

Nord-Trøndelag 134 428 (21) 44 809 (59) 26 886 (98) 19 204 (138) 4

Aust-Agder 117 734 (23) 39 245 (67) 23 547 (113) 16 819 3

Sogn og Fjordane 108 579 (25) 36 193 (73) 21 716 (123) 15 511 3
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3 Valg av direktemandater

For å vise hvordan utregningen av direktemanda-
tene gjennomføres, brukes det her stemmetallene
fra stortingsvalget i 2017 i Finnmark. Finnmark
hadde ved dette valget fem mandater, hvorav fire
var direktemandater og ett var utjevningsmandat.2

For å beregne hvordan mandatene ble fordelt mel-

lom partiene, er utgangspunktet stemmetallene til
de forskjellige listene i valgdistriktet, se tabell 7.4.

Tabell 7.3 Mandatfordeling.

Totalt antall mandater

Oslo 20

Akershus 20

Hordaland 16

Rogaland 14

Sør-Trøndelag 10

Østfold 9

Møre og Romsdal 8

Buskerud 8

Vestfold 8

Nordland 8

Hedmark 7

Vest-Agder 6

Oppland 6

Telemark 6

Troms 6

Nord-Trøndelag 5

Aust-Agder 4

Sogn og Fjordane 4

Finnmark 4

2 For enkelthets skyld er det her brukt den mandatfordelin-
gen som faktisk ble brukt i 2017. Derfor har Finnmark fem
mandater, ikke fire som de ville fått etter utregningene i
punkt 2.
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Det brukes Sainte-Laguës metode med første
delingstall 1,4 for å beregne mandatfordelingen
mellom partiene. Metoden går ut på å dele partie-
nes stemmetall på tallrekken der 1,4 kommer
først, så 3–5–7–9 osv.

Den første kvotienten er stemmetallet delt på
1,4. For Arbeiderpartiet er dette: 12 440 / 1,4 =
8 885,7. Den neste kvotienten er stemmetallet delt
på 3. For Arbeiderpartiet gir dette: 12 440 / 3 =

4 146,7. Dette fortsetter så videre med hvert odde-
tall oppover.

De partiene som da har de største kvotientene,
får mandatene. I dette tilfellet er det fire mandater
å fordele. Det er dermed uansett ikke nødvendig å
bruke mer enn de første fire delingstallene. Siden
ingen av partiene er store nok til å ta fire direkte-
mandater, vises bare kvotientene for de tre første
delingstallene i tabell 7.5.

Tabell 7.4 Valgresultat Finnmark 2019.

Antall stemmer totalt Prosentvis oppslutning

Arbeiderpartiet 12 440 32,0 %

Fremskrittspartiet 6 994 18,0 %

Senterpartiet 5 790 14,9 %

Høyre 5 600 14,4 %

Sosialistisk Venstreparti 3 437 8,8 %

Venstre 1 644 4,2 %

Miljøpartiet De Grønne 836 2,1 %

Kristelig Folkeparti 808 2,1 %

Rødt 602 1,5 %

Kystpartiet 166 0,4 %

Partiet De Kristne 141 0,4 %

Helsepartiet 139 0,4 %

Liberalistene 86 0,2 %

Alliansen 79 0,2 %

Piratpartiet 76 0,2 %

Demokratene i Norge 71 0,2 %
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For å finne ut hvilket parti som får det første man-
datet, er det nødvendig å finne den største kvoti-
enten. Det er det største partiet som har denne,
og det første mandatet går dermed til Arbeider-
partiet. Det andre mandatet går så til Fremskritts-
partiet. For de neste mandatene er kvotientene til
Arbeiderpartiet og Senterpartiet nesten like store,
men det er Arbeiderpartiet som tar det tredje, og
Senterpartiet som tar det fjerde mandatet. Hadde
det vært flere mandater i valgdistriktet, ville
Høyre fått det neste mandatet.3

4 Fordeling av utjevningsmandater

Fordelingen av utjevningsmandater skjer etter at
alle valgdistriktene har foretatt sine valgoppgjør
og fordelt direktemandatene til listene. Utjev-
ningsmandatene fordeles bare mellom registrerte
politiske partier. I forslaget til flertallet i utvalget
er sperregrensen redusert til tre prosent, og det
er innført et krav om at partiene må stille lister i

hele landet for å kunne få utjevningsmandater.
Ved fordelingen av utjevningsmandater brukes
det nasjonale stemmetallet til partiene.

Utregningen av utjevningsmandater skjer i to
steg. Først beregnes det hvilke partier som har
krav på utjevningsmandater, og hvor mange utjev-
ningsmandater de ulike partiene har krav på.
Etter at dette er gjort, fordeles partienes utjev-
ningsmandater mellom valgdistriktene, og det
skal være ett utjevningsmandat per valgdistrikt.

Beregningene her baserer seg på stemmetall
og mandattall fra 2017. Avvikene mellom disse
beregningene og det faktiske valgresultatet i 2017
skyldes at sperregrensen i dette eksemplet er satt
til tre prosent, slik utvalgets flertall går inn for.

4.1 Fordeling av utjevningsmandater 
mellom partiene

I beregningen av hvilke partier som vinner utjev-
ningsmandater, tas det utgangspunkt i valget i
2017. For å gjennomføre beregningen er det nød-
vendig å vite stemmetallet til partiene, hvor stor
andel av stemmene partiene fikk, og hvor mange

Tabell 7.5 Kvotienter for Finnmark 2019. Mandatnummer i parentes.

Antall stemmer Delingstall

1,4 3 5

Arbeiderpartiet 12 440 8 885,7 (1) 4 146,7 (3) 2 488,0

Fremskrittspartiet 6 994 4 995,7 (2) 2 331,3 1 398,8

Senterpartiet 5 790 4 135,7 (4) 1 930,0 1 158,0

Høyre 5 600 4 000,0 1 866,7 1 120,0

Sosialistisk Venstreparti 3 437 2 455,0 1 145,7 687,4

Venstre 1 644 1 174,3 548,0 328,8

Miljøpartiet De Grønne 836 597,1 278,7 167,2

Kristelig Folkeparti 808 577,1 269,3 161,6

Rødt 602 430,0 200,7 120,4

Kystpartiet 166 118,6 55,3 33,2

Partiet De Kristne 141 100,7 47,0 28,2

Helsepartiet 139 99,3 46,3 27,8

Liberalistene 86 61,4 28,7 17,2

Alliansen 79 56,4 26,3 15,8

Piratpartiet 76 54,3 25,3 15,2

Demokratene i Norge 71 50,7 23,7 14,2

3 Høyre fikk imidlertid utjevningsmandatet i valgdistriktet.
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direktemandater partiene allerede har vunnet.
Dette er vist i tabell 7.6.

For å se hvor mange partier som har kommet
over sperregrensen, må det først beregnes hva
som er sperregrensen. Sperregrensen er tre pro-
sent av de godkjente stemmene (stemmer som er

fordelt mellom partier og lister): 0,03 * 2 926 836 =
87 805,08. Blanke stemmer er ikke godkjente og
holdes derfor utenfor. Partier som har fått 87 806
eller flere stemmer, har altså kommet over sperre-
grensen. I tabell 7.6 er disse partiene markert
med kursiv.

Tabell 7.6 Hvilke partier kommer over sperregrensen?

Stemmer Prosent Direktemandater

Arbeiderpartiet 800 947 27,4 % 49

Høyre 732 895 25,0 % 42

Fremskrittspartiet 444 681 15,2 % 27

Senterpartiet 302 017 10,3 % 18

Sosialistisk Venstreparti 176 222 6,0 % 5

Venstre 127 910 4,4 % 4

Kristelig Folkeparti 122 797 4,2 % 3

Miljøpartiet De Grønne 94 788 3,2 % 1

Rødt 70 522 2,4 % 1

Pensjonistpartiet 12 855 0,4 % 0

Helsepartiet 10 337 0,4 % 0

Partiet De Kristne 8 700 0,3 % 0

Liberalistene 5 599 0,2 % 0

Demokratene i Norge 3 830 0,1 % 0

Piratpartiet 3 356 0,1 % 0

Alliansen 3 311 0,1 % 0

Kystpartiet 2 467 0,1 % 0

Nordmørslista 2 135 0,1 % 0

Feministisk initiativ 696 0,0 % 0

Norges Kommunistiske Parti 309 0,0 % 0

Norgespartiet 151 0,0 % 0

Verdipartiet 148 0,0 % 0

Samfunnspartiet 104 0,0 % 0

NORDTING 59 0,0 % 0

Totalt 2 926 836 100,0 % 150
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Som tabell 7.6 viser, er det åtte partier som har
stor nok oppslutning til å komme over sperregren-
sen (markert med kursiv). Alle disse er regis-
trerte politiske partier og stilte liste i alle landets
valgdistrikter. Det er altså disse åtte partiene som
utjevningsmandatene skal fordeles mellom.

Andre partier og lister, og direktemandater de
har vunnet, skal ikke inngå i fordelingen av utjev-
ningsmandatene. Partiet Rødt, som ikke deltar i
fordelingen av utjevningsmandatene, har i dette
eksemplet vunnet ett direktemandat. Dette man-
datet tas ut av beregningen, og det er derfor kun
168 mandater som tas med videre i beregningen.

Som med direktemandatene deles stemmetal-
lene til de åtte partiene på delingstall etter den
modifiserte Sainte-Laguë-metoden. Resultatet av
denne beregningen viser hvor mange mandater
de ulike partiene ville fått dersom landet ikke var
delt inn i valgdistrikter, og dersom mandater
hadde blitt fordelt utelukkende på bakgrunn av

nasjonale stemmetall. Det er differansen mellom
dette og det antall mandater partiene faktisk har
vunnet i de respektive valgdistrikter, som skal kor-
rigeres med utjevningsmandater.

Tabell 7.7 viser dette steget. I den andre kolon-
nen er partienes direktemandater skrevet opp.
Dette er altså de 150 mandatene som allerede er
fordelt i valgdistriktene. I den tredje kolonnen er
resultatet av den første beregningen av de 168
mandatene fordelt på partiene over sperregren-
sen skrevet opp. Når en sammenlikner de to for-
delingene, ser en at to av partiene har fått flere
direktemandater enn de ville fått i en nasjonal for-
deling, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
Siden partiene beholder sine direktemandater,
blir det nødvendig å ta ut Arbeiderpartiet og
Fremskrittspartiet, og deres mandater, før det gjø-
res en ny beregning. I den nye beregningen skal
de øvrige mandatene da fordeles på nytt.

I den andre beregningen er altså direktemanda-
tene til Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i til-
legg til Rødts direktemandat tatt ut. Dette vises i
tabell 7.8. Partiene som ikke inngår i beregnin-
gen, er markert med kursiv nederst i tabellen.
Disse 3 partiene har til sammen 77 direktemanda-
ter. Det skal dermed fordeles 92 mandater på de
resterende 6 partiene.

Denne fordelingen sammenliknes med det
antall direktemandater partiene har fått. Høyre

har eksempelvis fått 42 direktemandater, men der-
som de nasjonale stemmetallene ble lagt til grunn,
ville partiet fått 43 mandater. Partiet får dermed
ett utjevningsmandat. Senterpartiet har fått 18
direktemandater og ville også fått 18 direkteman-
dater dersom de nasjonale stemmetallene ble lagt
til grunn. Partiet har dermed ikke behov for utjev-
ning og får ingen utjevningsmandater.

Tabell 7.7 Første utregning, utjevningsmandater.

Direktemandater
Første beregning 168 mandater

fordelt basert på nasjonale stemmetall

Arbeiderpartiet 49 48

Høyre 42 44

Fremskrittspartiet 27 26

Senterpartiet 18 18

Sosialistisk Venstreparti 5 11

Venstre 4 8

Kristelig Folkeparti 3 7

Miljøpartiet De Grønne 1 6

Totalt i beregningen 149 168

Rødt 1



NOU 2020: 6 521
Frie og hemmelige valg Vedlegg 7

4.2 Fordeling av utjevningsmandatene på 
valgdistriktene

Når antallet utjevningsmandater hvert parti skal
ha, er bestemt, gjennomføres det en fordeling av
utjevningsmandatene på valgdistriktene. Utgangs-
punktet her er partiene som har krav på det antal-
let utjevningsmandater som følger av den tidligere
beregningen. I tillegg skal det være ett utjevnings-
mandat fra hvert valgdistrikt. I disse beregnin-
gene er det kun partier som skal ha utjevnings-
mandater, som inngår.

Dette gjøres gjennom å beregne en kvotient
for hvert parti for alle valgdistrikter. Partienes
stemmetall i hvert valgdistrikt deles på det neste
delingstallet til partiet i valgdistriktet, men det
brukes her den rene Sainte-Laguë-metoden. Hvis
partiet ikke har fått mandater, deles stemmetallet
dermed på én, hvis det har fått ett mandat, deles
det på tre, osv.

Eksempel:

Høyre har fått 104 451 stemmer og 5 direkteman-
dater i Akershus. Det sjette deletallet er 11. Kvotien-

ten til Høyre i Akershus blir da: 104 451 / 11 =
9 495,55. I Finnmark har Høyre fått 5 600 stem-
mer, men ingen direktemandater. Kvotienten til
Høyre i Finnmark blir da: 5 600 / 1 = 5 600.

Deretter blir disse kvotientene vektet. Dette
gjøres ved å dele kvotienten på antallet stemmer
bak hvert mandat i valgdistriktet. Dette gjør at
størrelsen på valgdistriktet ikke har betydning for
hvor utjevningsmandatene kommer.

Eksempel:

I Finnmark var det totalt 38 909 godkjente stem-
mer og 4 direktemandater. Det vil si at Høyres vek-
tede kvotient her blir: 5 600 / (38 909 / 4) = 0,576.

I Akershus var det totalt 337 028 godkjente
stemmer og 16 direktemandater. Det vil si at Høyres
vektede kvotient her blir: 9 495,55 / (337 028 /
16) = 0,451.

Resultatet av disse utregningene for hvert
parti og for hvert valgdistrikt vises i tabell 7.9.

Tabell 7.8 Andre utregning, utjevningsmandater.

Direktemandater

Første beregning
92 mandater fordelt basert på

nasjonale stemmetall
Differanse = antall

utjevningsmandater

Høyre 42 43 1

Senterpartiet 18 18 0

Sosialistisk Venstreparti 5 10 5

Venstre 4 8 4

Kristelig Folkeparti 3 7 4

Miljøpartiet De Grønne 1 6 5

Totalt i beregningen 73 92 19

Arbeiderpartiet 49

Fremskritts-partiet 27

Rødt 1
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For å fastslå i hvilke valgdistrikter partiene får
utjevningsmandater, må de vektede kvotientene

rangeres etter størrelse. De ti største kvotientene
er rangert i tabell 7.10.

Tabell 7.9 Partienes vektede kvotienter i alle valgdistriktene

Valgdistrikter Høyre
Kristelig

Folkeparti
Miljøpartiet
De Grønne

Sosialistisk
Venstreparti Venstre

Akershus 0,451 0,372 0,591 0,283 0,346

Aust-Agder 0,256 0,294 0,078 0,119 0,098

Buskerud 0,430 0,209 0,216 0,401 0,294

Finnmark 0,576 0,083 0,086 0,353 0,169

Hedmark 0,306 0,108 0,116 0,343 0,140

Hordaland 0,414 0,277 0,526 0,351 0,218

Møre og Romsdal 0,270 0,491 0,172 0,313 0,277

Nordland 0,323 0,194 0,173 0,560 0,208

Nord-Trøndelag 0,197 0,108 0,071 0,202 0,090

Oppland 0,335 0,126 0,141 0,278 0,154

Oslo 0,433 0,385 0,357 0,334 0,303

Rogaland 0,415 0,364 0,334 0,512 0,458

Sogn og Fjordane 0,186 0,130 0,068 0,134 0,122

Sør-Trøndelag 0,373 0,246 0,351 0,231 0,366

Telemark 0,335 0,249 0,123 0,248 0,134

Troms 0,342 0,132 0,142 0,506 0,147

Vest-Agder 0,279 0,210 0,144 0,215 0,181

Vestfold 0,258 0,221 0,176 0,297 0,230

Østfold 0,381 0,339 0,209 0,350 0,193
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Den største kvotienten er det Miljøpartiet De
Grønne som har i Akershus, og partiet får dermed
det første utjevningsmandatet i Akershus. Deret-
ter følger Høyre, SV, MDG, SV, SV og KrF i hvert
sitt valgdistrikt. Kvotient nummer 8 som tilhører
Rogaland og Venstre, må sees bort fra siden det
allerede er tildelt et utjevningsmandat i Rogaland.

De to neste kvotientene i tabellen, nummer 9
og 10, leder heller ikke til utjevningsmandat. Kvo-
tient nummer 9 må sees bort fra fordi Høyre alle-
rede har fått det ene utjevningsmandatet partiet

skal ha, og dermed ikke kan få flere. I tillegg er
utjevningsmandatet i Akershus allerede gitt til
MDG. Kvotient nummer 10 sees bort fra fordi
Høyre ikke skal ha flere utjevningsmandater. Ved
hjelp av de ti første kvotientene er det dermed delt
ut sju utjevningsmandater. Prosessen fortsetter
helt til alle utjevningsmandatene er fordelt.

En oversikt over alle de vektede kvotientene
for alle valgdistrikter og alle partiene er tatt inn i
tabell 7.11. De kvotientene som fører til utjev-
ningsmandat, er uthevet.

Tabell 7.10 De ti største vektede kvotientene.

Rangert etter størrelse Kvotient Valgdistrikt Parti Får utjevningsmandat nr. 

1 0,591 Akershus Miljøpartiet 
De Grønne

1

2 0,576 Finnmark Høyre 2

3 0,560 Nordland Sosialistisk 
Venstreparti

3

4 0,526 Hordaland Miljøpartiet 
De Grønne

4

5 0,512 Rogaland Sosialistisk 
Venstreparti

5

6 0,506 Troms Sosialistisk 
Venstreparti

6

7 0,491 Møre og Roms-
dal

Kristelig 
Folkeparti

7

8 0,458 Rogaland Venstre

9 0,451 Akershus Høyre

10 0,433 Oslo Høyre
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Tabell 7.11 Partienes vektede kvotienter i alle valgdistriktene med markering av distriktene og partiene som 
får utjevningsmandatene

Valgdistrikter Høyre
Kristelig

Folkeparti
Miljøpartiet
De Grønne

Sosialistisk
Venstreparti Venstre

Akershus 0,451 0,372 0,591 0,283 0,346

Aust-Agder 0,256 0,294 0,078 0,119 0,098

Buskerud 0,430 0,209 0,216 0,401 0,294

Finnmark 0,576 0,083 0,086 0,353 0,169

Hedmark 0,306 0,108 0,116 0,343 0,140

Hordaland 0,414 0,277 0,526 0,351 0,218

Møre og Romsdal 0,270 0,491 0,172 0,313 0,277

Nordland 0,323 0,194 0,173 0,560 0,208

Nord-Trøndelag 0,197 0,108 0,071 0,202 0,090

Oppland 0,335 0,126 0,141 0,278 0,154

Oslo 0,433 0,385 0,357 0,334 0,303

Rogaland 0,415 0,364 0,334 0,512 0,458

Sogn og Fjordane 0,186 0,130 0,068 0,134 0,122

Sør-Trøndelag 0,373 0,246 0,351 0,231 0,366

Telemark 0,335 0,249 0,123 0,248 0,134

Troms 0,342 0,132 0,142 0,506 0,147

Vest-Agder 0,279 0,210 0,144 0,215 0,181

Vestfold 0,258 0,221 0,176 0,297 0,230

Østfold 0,381 0,339 0,209 0,350 0,193
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Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg – Ny valglov 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring Valglovutvalgets 

utredning NOU 2020: 6 – Frie og hemmelig valg – Ny valglov.  

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag. 

  

Høringsfristen er 31. desember 2020. 

 

Bakgrunn 

Regjeringen oppnevnte valglovutvalget 21. juni 2017. Utvalgets mandat var å lage forslag til 

ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget skulle foreta en helhetlig 

gjennomgang av hvordan valg gjennomføres, og spesielt utrede problemstillinger knyttet til 

klageordningen ved valg og beredskapshjemmel. Utvalget leverte sin utredning NOU 2020: 6 

Frie og hemmelige valg – Ny valglov til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 

27. mai 2020. 

 

Høringen 

Vi ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke kapitler i NOU-en eller hvilke 

paragrafer i lovutkastet høringsuttalelsene gjelder. 

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet 

for eventuelle underliggende instanser eller organisasjoner som ikke er oppført på listen over 

høringsinstanser.  

 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn 

høringssvar" på regjeringen.no/id2704632. Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/3092-1 

Dato 

3. juni 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på 

høringssiden. 

 

Utredningen 

Utredningen er delt i fem deler.  

 

Første del inneholder grunnlaget for utvalgets arbeid. En oppsummering av de sentrale 

forslagene fra utvalget finnes i kapittel 1.2 s. 22.  

 

Andre del går gjennom utvalgets arbeid knyttet til valgordningen. Utvalget diskuterer her 

valgordning ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg, personvalg, 

folkeavstemninger, stemmerett, valgbarhet og ombudsplikt. 

 

Tredje del handler om selve gjennomføringen av valget. Utvalget diskuterer her bruk av 

teknologi i valggjennomføringen, listeforslag, ordensregler, legitimasjon, tilgjengelighet og 

tilrettelegging, stemmegivning, prøving og opptelling, praktiske forhold rundt valg til 

Sametinget og diverse andre temaer.  

 

Fjerde del diskuterer regler for godkjenning og klage, omvalg og beredskapshjemmel, samt 

økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene. 

 

Femte del inneholder utvalgets utkast til ny valglov med merknader. Utvalget har også 

utarbeidet forslag til endringer i Grunnloven, som følge av ulike forslag i utredningen. 

 

Departementets oppfølging av utredningen 

Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny valglov for Stortinget innen 

utgangen av 2022. Ny valglov og ny valgordning ved stortingsvalg vil gjelde fra 

stortingsvalget i 2025. Det er imidlertid mulig at enkelte av utvalgets forslag kan tre i kraft før 

kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Dolven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sissel Lian 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 20/1729    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV 

VALGDAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar fastsettingen av valgdagen, mandag 13.september 2021 for 

stortings- og sametingsvalget til etterretning.  

 

Kommunestyret vedtar at det avholdes valgting også søndag 12.september 2021 ved 

stemmekretsene Sistranda og Øyrekka. 

 

Kommunestyret vedtar at valglokalene stenger kl.20.00 for stemmekretsene på fast-

Frøya og kl.18.00 i Øyrekka stemmekrets. 

 

 

 

Vedlegg: 

20/1729-1 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING 

AV VALGDAG  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 03.august 2020 orientert om at 

valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021.  

Dette er vedtatt i statsråd 6.mars 2020. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme om det skal avholdes valg at på ett eller flere 

steder i kommunen også søndag 12.september 2021, jr. valgloven §9-2(2) 

 

Ved siste stortings- og sametingsvalg hadde Frøya kommune to-dagersvalg i valgkretsene 

Sistranda og Øyrekka. 

 

Valgdeltakelse var fordelt som følger: 

 

Stemmekrets  Søndag Mandag Tot. antall 



 

Sistranda  65  321  386  

 

Øyrekka  58  46  108 

 

Dette inkluderer ikke tidlig/forhåndsstemmer 

 

Ut fra statistikken over ser man at 123 personer stemte på valgting søndag i Frøya kommune. 

 

Om kommunen skal ha to-dagersvalg ved noen av valgkretsene må dette beslutte senest 

samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes, jf. Valgloven §9-3 (2). 

 

Stemmegivingen mandag må ikke foregå senere enn kl.21.00. 

 

  

Vurdering: 

 

Erfaringen fra de siste valgene som er avholdt i Frøya kommune er at både Sistranda 

stemmekrets og Øyrekka stemmekrets har en god del velgere som avgir sin stemme på 

søndag.  

I Øyrekka stemmekrets er det flere som avgir stemme på valgting søndag enn på valgting 

mandag. 

 

Kommunedirektøren vurderer det slik at to-dagersvalg ved Sistranda stemmekrets og 

Øyrekka stemmekrets bør videreføres. 

 

Tilbakemeldingen er at det er noen yrkesgrupper og studenter som er hjemme i Frøya 

kommune på i helg om som da benytter seg at valgting søndag og som ikke har mulighet til å 

avgi stemme på valgting mandag. 

 

Velgerne har uansett mulighet til å avgi tidlig/forhåndsstemme allerede fra 01.juli 2021. 

 

Når det gjelder tid og sted for forhåndsstemming og valgdagen, blir dette fremmet som i egen 

sak til valgstyret senere. 

 

Kommunen bør vedta stengetid for valglokalene på valgdagen(e) senest samtidig som 

budsjettet for valgårets legges.  

Det kan ikke være lengre åpningstid enn kl.21.00 på valgdagen. Kommunen kan selv vedta en 

tidligere stengetid. 

Ved tidligere valg har Frøya kommune hatt åpne valglokaler til kl.20.00 på fast-Frøya og til 

kl.18.00 i Øyrekka. Kortere åpningstid i Øyrekka stemmekrets begrunnes i at valgmateriellet 

må fraktes med bår/ferje til Herredshuset. 

Kommunedirektøren foreslår å opprettholde tidligere valgs åpningstider da det er 

erfaringsmessig er få personer som avgir stemme allerede når klokken nærmer seg 20.00. 

Kommunedirektøren fremmer forslag om at det avholdes to-dagersvalg i Sistranda og 

Øyrekka stemmekretser og at stengetidene for valglokalene på valgdagen er kl.20.00 for 

stemmekretsene på fast-Frøya og kl.18.00 i Øyrekka stemmekrets. 

 



Økonomiske konsekvenser: 

 

Valg over to dager medfører økte kostnader til valggjennomføringen. Det påløper mer i blant 

annet møtegodtgjørelse, bespisning, leie av lokaler m.m. 

Det er tatt høyde for to-dagersvalg i kommunedirektørens forslag til budsjett for 

valggjennomføring av valget 2021. 
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Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag 

Valgloven § 9-2 (1) lyder: 

"Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag." 

 

I statsråd 6. mars 2020 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 fastsatt til 

mandag 13. september 2021. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal 

holdes valg også søndag 12. september 2021, jf. valgloven § 9-2 (2). 

 

Stortinget har vedtatt å beholde 19 valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021. De 19 

valgdistriktene ved stortingsvalget i 2021 følger i all hovedsak den gamle fylkesstrukturen, 

men det har forekommet noen endringer som følge av regionreformen. En fullstendig 

oversikt over inndelingen av valgdistriktene finnes i valgforskriften. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sissel Lian (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

 

Øyvind Kind Robertsen 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2167    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - GEORG SKATVOLD HANDELSHUS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Georg Skatvold Handelshus for 

utvikling av butikk/ museumsdrift 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er 

akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år 

etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig 

søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles 

administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. 

Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to 

år etter at søknaden er innvilget 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra Georg Skatvold Handelshus 

 Tegninger rehabilitering 

 Tilbud fra underleverandører 

 

Saksopplysninger:   

 

Etter å ha gått i mange år og sett på at butikken har forfalt mer og mer så har de nå bestemt 

seg for at de må gjøre noe. Etter mye fundering så har de nå ønsker om å restaurere bygget og 

få i stand et lite handelshus med utsalg av hjemlaga ting og med enkel og god mat med “lang” 

holdbarhet. Damene på øya ivrer etter å se sine egenproduserte labber og andre kreasjoner bli 

utstilt på butikken. Er det andre kreative sjeler rundt omkring som ønsker å stille ut / selge 

sine varer, er de også lydhøre for det. De pålanlegger kurskvelder i kransebinding / 



blomsterbinding og maling på lerret (motivene er rett utenfor døra). Temakvelder med 

visesang, bok-kvelder med høytlesing, dele bokinteresser, historiefortellinger. De skal ha jul 

på bua, påskeaktiviteter, strikkekafe, kvelder med quiz, brettspill og kort m.m. Butikken skal 

pyntes til jul slik det var på 60-70 tallet. Servering av gløgg, pepperkaker og julefortellinger 

som det var i “gamle” dager. Og ikke minst “lys” i de gamle butikkvinduene igjen.  

De ønsker også at butikken skal bli et møtested for flere generasjoner, og i «lygarkroken» 

serveres mang en historie. De ønsker på sikt å ha en utleieleilighet i øvre etasje. 

 

Butikken skap primært selge interiørvarer som båtfolket / hyttefolket og ikke minst de som 

bor her kan ha nytte av. Samarbeid med lokalmatprodusenter i øyregionen. Dalpro, Garnvik, 

Hurran, Frøya Bryggeri, m.fl. Samarbeid med lokale skysskarer som Øyrib og Ansnes 

Brygger. Salg av skinn fra villsau som går hele året på øyene rundt Bogøya. Salg av honning, 

tørrfisk og seilaks mm. Samarbeidsavtaler er noe de er i gang med. Salg av bøker 

(historiebøker) / kunsttrykk / foto som lokale aktører bidrar med. Utstilling av kunst, bilder, 

foto, håndverk av lokale kunstnere (Astrid Reppe m.fl.)  

De vil bygge opp et butikkmuseum, da varer fra “gammelbutikken” er tatt godt vare på og 

disse vil nå komme til heder og ære igjen. Alt fra skomaker utstyr, fiskeredskaper, 

sytråd/sneller, norgesglass, parafinlamper, skotøy, leker og julepynt mm.  

 

Det gamle postkontoret ligger i 2. etg. Det vil bli en attraksjon. Komme hit for å se gamle 

brev, regnskapsbøker og gamle “borgningsbøker” som sier mye om kysthistorien og om 

handelsstedene som ble benyttet som banker. Lån ble gitt til båter, hus og hjem. Den første 

Svanhaug Elise ble utrustet av handelshuset Skatvold (1953). De skal lage egne postkort som 

stemples på det gamle postkontoret, og kontoret skal bevares i sin helhet.  

 
De som kommer i land blir møtt av synet av butikken i det de legger til med hurtigbåt/ferge og 

fritidsbåter. De ønsker at de blir møtt med en opplevelse av å komme tilbake til 1930 årene. 

Da får de fortellinger om hvordan det var i øyriket på denne tiden og fram til i dag. Varer fra 

da butikken var i drift vil fortsatt være her og Goggen vil kunne fortelle om hvordan det 

gamle handelsstedet var.  

Bogøya var på denne tiden hovedstaden i Mausundværet og hadde handelsretten fram til 

1950. Det er viktig å kunne fortelle denne historien før den går i glemmeboken. Dette er en 

kulturarv som de vil gjøre tilgjengelig før den går tapt.  

 

Supen Pøbb er nærmeste nabo til butikken. De ønsker å samarbeide med puben og dra lasset 

sammen med Torleif Skatvold. Puben er allerede i dag en stor attraksjon og trekker masse 

besøkende til Bogøya. De tror at butikken kan være et utmerket supplement til den allerede 

populære puben og vil samkjøre ulike arrangementer med puben. 

 

I sommer ble det gjort en del kartleggingsarbeid av bygningen og resultatet av det ble at de 

måtte sikre bygningen slik at den ikke skulle rase sammen.  

 

De har etablert en side på Facebook og den har allerede over 1200 følgere. Det er kommet inn 

pengegaver til prosjektet og det er rørende å oppleve så mye engasjement for handelshuset.  

Bogøya er et unikt øysamfunn med ramsalt kystkultur. Dette ønsker de å bevare og 

gjøre tilgjengelig for alle som måtte ønske det og ikke minst etterkommerne.  

 

Aktiviteter 

 



Aktivitet 1: Arkitekttegnet løsning som er utarbeidet av arkitekt Øyvind Dreier.  

Aktivitet 2: Byggesøknad til Frøya Kommune.  

Aktivitet 3: Innhente tilbud fra lokale håndverkere.  

Aktivitet 4: Sende søknad til kommunalt næringsfond.  

Aktivitet 5: Utvendig ombygging av butikken. Det blir et møysommelig arbeid etter bilder 

som finnes av butikken fra 1930. Utskifting av panel, dører og vinduer. Nytt tak og 

etterisolering. Oppretting av bygningen som er nedsunket og står i fare for å falle sammen.  

Aktivitet 6: Innvendig ombygging av butikken. Utformes etter mal av gammelbutikken slik 

den fremsto i 1930. Butikken må tilfredsstille dagens standard og krav til enkel drift. Nye 

disker og hyller skal fremstå som gamle. Det er viktig at butikken fremstår nostalgisk og gir 

assossiasjoner til en svunnen tid. Lokal snekker fra Mausund som har lang erfaring fra 

tilsvarende bygg som Supen Pøbb og Terna Pub.  

Aktivitet 7: Vurdere og sette i gang markedsføringskanaler, digitale plattformer og brosjyre-

materiell. Bruk av nettverket i øyriket både i privat regi, næringsliv og kulturlivet i 

kommunen. Opprette egen instagram-konto / facebook-konto for markedsføring av aktiviteter 

o.l.  

Aktivitet 8: Planlegge åpning. Invitasjoner, aktiviteter mm. Utføres av egen arrangements-

kommite. 

 

Økonomi 

 

Det er av svært stor betydning for prosjektet at de mottar midler fra Frøya kommunes 

næringsfond, slik at de kan gjenskape en bit av den viktige kystkulturen og miljøet på kysten.  

De søker næringsfondet om støtte til materialer til rehabiliteringen av bygningsmassen, 

håndverkere og utsmykking av butikken og museet. Målet er å kunne åpne butikken og ta 

imot besøkende på kaia på Bogøya 17. mai 2021 og invitere til en festdag.  

 

 

Investeringer/ Kostnader   Finansiering   

Sikring av bygning 200 000 Egenkapital/ lån 110 000 

Materialer til rehabilitering 600 000 Lån fra G Skatvold inkl gaver 1 200 000 

Transport av materialer 60 000 Frøya næringsfond 400 000 

Rørlegger/ snekkere 400 000 Egeninnsats 597 450 

Elektriker 200 000 

  Iteriør/ Utsmykking 250 000 

  Egeninnsats, timer 597 450 

    2 307 450   2 307 450 

 

Det søkes om et tilskudd på 400.000 kr fra kommunalt næringsfond. 

 

De vet at retningslinjene for næringsfondet har satt et maksimalt tilskudd på 200.000 kr, men 

har forhåpning om at kommunen kan bevilge 400.000 kr til prosjektet. 

  

Driftsbudsjett 2021-2023 

 

  2021 2022 2023 

Inntekter 105 000 210 000 280 000 



Kostnader 207 000 208 000 262 000 

Resultat -102 000 2 000 18 000 

 

Samarbeidspartnere 

 

De planlegger samarbeid med flere aktører: 

 

 Ervik Blikk  

 Supen Pøbb  

 Dalpro  

 Frøya Bryggeri  

 Såpeheksa  

 Hurran Gård  

 Helenes Boutiqe på Hitra  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at prosjektet oppfyller krav til satsningsområder i næringsfondet: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 

I strategisk næringsplan for Frøya kommune, er det satt som mål å satse på Øyrekka og 

næringsaktivitet i øyrekka. Kommunedirektøren ser at prosjektet vil skape arbeidsplasser og 

forutsetninger for at flere ønsker å flytte tilbake og bosette seg på Bogøya. Videre vil 

prosjektet bidra til en ny turistattraksjon. Det vil bli et tilskudd til opplevelsesnæringen. 

Vedtektene gir ikke mulighet til å gi tilskudd over 200.000 kr. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Georg Skatvold Handelshus for for utvikling 

av butikk/ museumsdrift 

 Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond 

 Standardvillkår legges inn i forslag til vedtak 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond 

 

 



Søknad til kommunalt næringsfond 
 
 
Kommune: Frøya 
 
Bedrift/virksomhet som søker: Georg Skatvold Handelshus  
      Butikk / museumsdrift 
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Søknad til kommunalt næringsfond  Mal 1 – Blått Kompetansesenter AS 2 

1 Opplysninger 
 

Navn på søker/bedrift: Georg Skatvold Handelshus 

Fødsels- / organisasjonsnummer: 924047364 

Kontaktperson (hvis annet enn 
navn på søker): 

Georg Skatvold 

Veiadresse: Eidsvollsgt. 3  

Postnr. / Sted: 7030 Trondheim 

E-post: handelshuset.skatvold@gmail.com  

Telefon: 95109474 

Evt. hjemmeside: Kommer 

Evt. side på Facebook: Georg Skatvold Handelshus «gammelbutikken på 
Bogøya» 

Navn på bank: Sparebanek1 SMN 

Kontonummer: 42125928484 

 

2 Beskrivelse og organisering 

2.1 Beskrivelse 

 
Georg Skatvolds Handelshus. 
Etter å ha gått i mange år og sett på at butikken har forfalt mer og mer så har vi nå bestemt 
oss for at vi må gjøre noe med dette.  Det er et trist syn som møter oss når vi går i land på 
kaia. Etter mye fundering så har vi nå ønsker om å restaurere bygget og få i stand et lite 
handelshus med utsalg av hjemlaga ting og med enkel og god mat med “lang” holdbarhet. 
Damene på øya ivrer etter å se sine egenproduserte labber og andre kreasjoner bli utstilt på 
butikken. Er det andre kreative sjeler rundt omkring som ønsker å stille ut / selge sine varer, 
er vi lydhøre for dette. Vi ønsker et kreativ og produktivt samarbeide her ute i havgapet. 
 
Her skal vi ha kurskvelder i kransebinding / blomsterbinding og maling på lerret (motivene er 
rett utenfor døra). Temakvelder med visesang, bokkvelder med høytlesing, dele 
bokinteresser, historiefortellinger. Vi skal ha jul på bua, påskeaktiviteter, strikkekafe, kvelder 
med quiz, brettspill og kort m.m.  
 
Butikken skal pyntes til jul slik det var på 60-70 tallet. 
Ja, kanskje litt overpyntet, med girlander, nisser og julekuler mm.  
Servering av gløgg, pepperkaker og julefortellinger som det var i “gamle” dager. 
Og ikke minst “lys” i de gamle butikkvinduene igjen. 
 
Vi ønsker også at butikken skal bli et møtested for flere generasjoner, og i «lygarkroken» 
serveres mang en historie. 
 
Vi ønsker på sikt å ha en utleieleilighet i øvre etasje, men det må vi ta om vi ser at drift og 
utvikling tillater den type investeringer.  
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Primært så skal det bli salg av: 
Interiørvarer som båtfolket / hyttefolket og ikke minst de som bor her kan ha nytte av. 
Samarbeid med lokalmatprodusenter i øyregionen. Dalpro, Garnvik, Hurran, Frøya Bryggeri, 
m.fl. Samarbeid med lokale skyskarer som Øyribb og Ansnes Brygger. 
Salg av skinn fra villsau som går hele året på øyene rundt Bogøya. 
Salg av honning, tørrfisk og seilaks mm (samarbeidsavtaler er noe vi er i gang med). 
Salg av bøker (historiebøker) / kunsttrykk / foto som lokale aktører bidrar med. 
Utstilling av kunst, bilder, foto, håndverk av lokale kunstnere (Astrid Reppe m.fl.) 
 
Vi vil å ha et butikkmuseum, da varer fra “gammelbutikken” er tatt godt vare på og disse vil 
nå komme til heder og ære igjen. Alt fra skomaker utstyr, fiskeredskaper, sytråd/sneller, 
norgesglass, parafinlamper, skotøy, leker og julepynt mm. 
 
Det gamle postkontoret ligger i 2. etg.  
Det vil bli en attraksjon å komme hit å se gamle brev, regnskapsbøker og gamle 
“borgningsbøker” som sier mye om kysthistorien og om handelsstedene som ble benyttet 
som banker.  
Lån ble gitt til båter, hus og hjem. 
Den første Svanhaug Elise ble utrustet av handelshuset Skatvold (1953).  
Vi skal lage egne postkort som stemples på det gamle postkontoret, og kontoret skal bevares 
i sin helhet. 
 
 
Historiefortellinger fra øyriket. 
 
De som kommer i land blir møtt av synet av butikken i det de legger til med hurtigbåt/ferge 
og fritidsbåter. Vi ønsker at de blir møtt med en opplevelse av å komme tilbake til 1930 
årene. Da får de fortellinger om hvordan det var i øyriket på denne tiden og fram til i dag.  
Varer fra da butikken var i drift vil fortsatt være her og Goggen vil kunne fortelle om hvordan 
det gamle handelsstedet var.  
 
Bogøya var på denne tiden hovedstaden i Mausundværet og hadde handelsretten fram til 
1950. Vi føler det er viktig å kunne fortelle denne historien før den går i glemmeboken. Dette 
er en kulturarv som vi vil gjøre tilgjengelig før den går tapt.  
 
Samarbeid med Supen Pøbb. 
 
Supen Pøbb er nærmeste nabo til butikken. Vi ønsker å samarbeide med puben og dra lasset 
sammen med Torleif Skatvold. Puben er allerede i dag en stor attraksjon og trekker masse 
besøkende til Bogøya.  
Vi tror at butikken kan være et utmerket supplement til den allerede populære puben og vi 
vil samkjøre ulike arrangementer med puben. 
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I sommer ble det gjort en del kartleggingsarbeid av bygningen og resultatet av det ble at vi 
måtte sikre bygningen slik at den ikke skulle rase sammen. Den dårlige tilstanden i 
byggkonstruksjonen og faren for at taket skulle rase sammen har resultert i at vi måttet 
fremskynde restaureringen. Vi har startet den jobben og rakk derfor ikke å få inn søknaden 
før sikringsjobben måtte settes i gang og håndverkerne dermed måtte starte arbeidet med 
prosjektet. Håper på forståelse av det.  
 
Det er av svært stor betydning for prosjektet at vi mottar midler fra Frøya kommunes 
næringsfond, slik at vi kan gjenskape en bit av den viktige kystkulturen og miljøet på kysten.  
 
Forankringen i strategisk næringsplan i Frøya som har som mål å satse på Øyrekka og 
næringsaktivitet i øyrekka gir oss et håp om å motta støtte fra fondet. Dette vil skape 
arbeidsplasser og vi som står bak prosjektet inklusive andre familiemedlemmer ønsker å 
flytte tilbake og bosette oss på Bogøya etter hvert. 
Da vil vi også være avhengig av en arbeidsplass og en inntektskilde som dette vil bli.  
Vi vil bidra til stimulering til kreativ næringsetablering og bli en ny turistattraksjon.  
Det vil bli et tilskudd til opplevelsesnæringen.  
 
Ser i retningslinjene for næringsfondet at det kan være en åpning for å bevilge mer enn 
kr. 200 000,- til et prosjekt.  
Vi håper og tror at vårt prosjekt kan kvalifisere til å kunne motta støtte ut over det 
anbefalte beløp og tillater oss dermed å søke om kr. 400 000,-.  
 
 
Vi har etablert en side på Facebook og den har allerede over 1200 følgere. Link her. 
Det er kommet inn pengegaver til prosjektet og det er rørende å oppleve så mye 
engasjement for handelshuset vårt. 
 
Det vi ønsker å søke næringsfondet om er støtte til materialer til rehabiliteringen av 
bygningsmassen, håndverkere og utsmykking av butikken og museet. Målet er å kunne åpne 
butikken og ta imot besøkende på kaia på Bogøya 17. mai 2021 og invitere til en festdag. 
 
Bogøya er et unikt øysamfunn med ramsalt kystkultur. Dette ønsker vi å bevare og gjøre 
tilgjengelig for alle som måtte ønske det og ikke minst våre etterkommere.  
Håper derfor Frøya Kommune vil være med å bidra til det. 
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2.2 Prosjektorganisering 

 
 

Navn Rolle Mobil E-post 

Georg Skatvold Prosjektleder 95109474 Handelshuset.skatvold@gmail.com 

Hilde Saksvik Prosjektansvarlig for 
utsmykking mm. 

40064134 hilde@celeber.no 
 

 
 
Prosjektdeltakere: 

 
 
 

2.3 Milepæler 

 

Beslutninger, mål, 
aktiviteter,  
frister etc 

Dato  
planlagt 

start 

Dato  
planlagt  
ferdig 

Kommentar 

Beslutte om det blir 
restaurering av butikken 

Mars 2020 April 2020  

Levere søknader: 
byggesøknad og søknad til 
næringsfond 

Aug   2020  Sept 2020 Bistand fra Blått 
Kompetansesenter 

Oppstart  Juli    2020 Mai  2021 Sjekk datoer 

Åpning av Georg Skatvold 
Handelshus 

mars 2021 17.5.2021 Åpningskomite som 
jobber med dette 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Navn Ansvarsområder/oppgaver 

Eivind Dreier Arkitekt – plantegninger /søknad ombygging 

Ervik Blikk og Byggtjenester Prosjekt/fagansvarlig for restaurering av bygget 

Hans Kvilvang KL Regnskap – regnskapsansvarling 
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3 Aktiviteter – hva som skal gjøres i prosjektet 

3.1 Aktivitet 1:  

Arkitekttegnet løsning som er utarbeidet av arkitekt Øyvind Dreier.  
Kostnaden til dette er ikke en del av søknaden.  

 

3.2 Aktivitet 2:  

Byggesøknad til Frøya Kommune.  
 

3.3 Aktivitet 3:  

Innhente tilbud fra lokale håndverkere.  
 
 

3.4 Aktivitet 4:  

Sende søknad til kommunalt næringsfond. 
 

3.5 Aktivitet 5:  

Utvendig ombygging av butikken. Det blir et møysommelig arbeid etter bilder som 
finnes av butikken fra 1930. 
Utskifting av panel, dører og vinduer. Nytt tak og etterisolering. Oppretting av 
bygningen som er nedsunket og står i fare for å falle sammen.  
 

3.6 Aktivitet 6:  

Innvendig ombygging av butikken. Utformes etter mal av gammelbutikken slik den 
fremsto i 1930. Butikken må tilfredsstille dagens standard og krav til enkel drift. Nye 
disker og hyller skal fremstå som gamle. Det er viktig for oss at butikken fremstår 
nostalgisk og gir assossiasjoner til en svunnen tid. Lokal snekker fra Mausund som har 
lang erfaring fra tilsvarende bygg som Supen Pøbb og Terna Pub.  
 

3.7 Aktivitet 7:  

Vurdere og sette i gang markedsføringskanaler, digitale plattformer og 
brosjyremateriell. Bruk av nettverket vårt i øyrike både i privat regi, næringsliv og 
kulturlivet i kommunen. Vi oppretter egen instagram-konto / facebook-konto for 
markedsføring av aktiviteter o.l. 
 

3.8 Aktivitet 8:  

Planlegge åpning. Invitasjoner, aktiviteter mm. Utføres av egen arrangementskomite.  
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4 Økonomi  
 

4.1 Investerings- og finansieringsplan  
 

Investeringer hva skal kjøpes   Finansiering 

F.eks. utstyr, kurs, 
tjenester 

Beløp   
F.eks. egenkapital, lån, 
fond 

Beløp 

Sikring av bygning 200 000   Egenkapital/lån 110 000 

Materialer til 
rehabilitering 

600 000   
Lån fra Georg Skatvold, 
inkl. gaver 

1 200 000 

Transport av materialer 60 000   Frøya næringsfond 400 000 

Rørlegger / Snekkere 400 000   Egeninnsats 597 450 

Elektriker 200 000       

Interiør/utsmykking 250 000       

Timer aktivitet 3 – 8 
(ref. timeliste) 

597 450       

Sum: 2 307 450   Sum: 2 307 450 

 
 

4.2 Timer/egeninnsats 
 

Hovedaktivitet 
  Sum 

Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai   

Aktivitet 3 4 4 1                 9 

Aktivitet 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Aktivitet 5 120 120 60 60 20 20 0 0 0 0 0 400 

Aktivitet 6 50 50 60 60 60 100 100 100 70 50 50 750 

Aktivitet 7 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 30 250 

Aktivitet 8 0 0 0 0 20 20 50 50 50 50 50 290 

Sum 186 188 133 130 130 170 180 180 150 130 130 1707 

 
 
Timesats NOK 350, 
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4.3 Driftsbudsjett 1.-3. år  
 

  
År 1 

  
År 2 

  
År 3 

2021 2022 2023 

  Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader 

 Salg av varer 75 000 

  

  150 000 

  

  180 000 

  
Aktiviteter og 
arrangement 30 000   60 000   100 000 

 Innkjøp varer for salg 

  

150 000   

  

150 000   

  

150 000 

 Lønnskostnad              0   0   40 000 

 Forsikring 15 000   15 000   15 000 

 Vedlikeholdskostnader 10 000   10 000   20 000 

 Strøm 12 000   12 000   15 000 

 Renovasjon etc 3 000   3 000   3 000 

Arbeidsbekledning 2 000   3 000   4 000 

Betalingsterminal 5 000   5 000   5 000 

Internett, telefon, 
tidsskr. 5 000   5 000   5 000 

Markedsføring 5 000   5 000   5 000 

SUM 105 000 207 000   210 000 208 000   280 000 262 000 
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5 Kontrakter og avtaler 
 
Samarbeidspartnere: 
Ervik Blikk 
 
Leverandører: 
 
-    Supen Pøbb 
- Dalpro 
- Frøya Bryggeri 
- Såpeheksa  
-  Hurran Gård 
- Helenes Boutiqe på Hitra 
 
NB! Vi er i muntlig dialog med ovennevnte leverandører, men ingen skriftlige avtaler er 
inngått pr. 01.09 - 2020. Dette vil bli gjort fortløpende. 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Byggetegninger 
Tilbud 
Kontrakter/avtaler 
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Sov. 1
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Zip Elektro AS – post@zipel.no - Org.nr: 918 537 724 – Tlf: 922 35 679

Goggen
7282 Bogøya

21.07.20

Tilbud på installasjoner i Butikken med Leilighet

Takker for forespørsel om pris på installasjon!

Følgende har vi registrert skal utføres:
Ny inntakskabel fra yttervegg til sikringsskap
Jording med elektrode i sjøen
Sikringsskap med overbelastningsvern, overspenningsvern og 20 kurser
Butikken;
20x doble stikk
10x lyspunkt med armaturer
3x lysbrytere
Leilighet 2.etg;
20x doble stikk
10x lyspunkt med armaturer
7x lysbrytere
1x varmekabel på bad
Loft;
10x doble stikk
5x lyspunkt med armaturer
5x lysbrytere

Pris ferdig installert kr 200 000,- inkl mva

Håper tilbudet er tilfredsstillende og i tråd med deres ønsker!

Mvh
Ulrik Haugen



Georg Skatvold

Tingveien 15

7046 TRONDHEIM

Kvalitek Dør & Vindu AS
Heggdalsringen 61
7049 Trondheim, Norge
Foretaksregisteret:NO 997 951 867 MVA
Telefon: 40077333
E-post: post@ktdv.no
Besøk vår nettside: www.ktdv.no

Tilbud
Tilbudsnummer: 2370

Tilbudsdato: 2020-05-27

Kundenr.: 10430

Vår kontakt: Bjørnar Grefstad

Betalingsbetingelser: 10 dager

Forbehold om prisendringer og valutasving i markedet.
Lovpålagt miljøvederlag kr. 9,- eks.mva / 11.25,- inkl.mva pr rute kommer i tillegg.

Bet.betingelser: 50% a`konto ved bestilling og resterende når ordren er ferdig.

Beskrivelse Antall
Enh.pris

(inkl. mva)
Beløp

(eks. mva)
Mva 

(25%)
Beløp

(inkl. mva)

®Vindu+. I henhold til skisser mrk butikk 1 st 149 000,00 119 200,00 29 800,00 149 000,00

®Vindu+. Dør mrk gården 1 st 13 400,00 10 720,00 2 680,00 13 400,00

Pakking 1 st 0,00 0,00 0,00

Frakt lager. (Trondheim) 1 st 0,00 0,00 0,00

Frakt. (terminal Frøya) 1 st 3 500,00 2 800,00 700,00 3 500,00

Sum (NOK) 132 720,00 165 900,00





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2168    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - TROND IVERSEN AS  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Trond Iversen AS for investering i båt 

og kvote 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er 

akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år 

etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig 

søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles 

administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. 

Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to 

år etter at søknaden er innvilget 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra Trond Iversen AS 

 

Saksopplysninger:   

 

Trond Iversen AS driver kystfiske med 2 fartøy og har hjemmehavn i Sætervågen fiskerihavn 

på Dyrøya. Rederiet sysselsetter pr i dag 3,5 årsverk + en lærling og har en årlig omsetning er  

11-12 mill kr. 

 

Fiskerinæringen rammevilkår er stadig i endring og det er viktig å sikre seg riktig 

kvotegrunnlag og driftsgrunnlag til en hver tid. Et solid driftsgrunnlag er viktig for lokale 

arbeidsplasser, lærlingeplasser og råstoff til lokale fiskemottak her på Frøya. De håper og tror 

at deres aktivitet også kan bidra til rekrutering til fiskeryrket. 

 



Rederiet har et godt samarbeid med Guri Kunna videregående skole og tilbyr praksisplass for 

elever fra fiske og fangst. 

 

Det har åpnet seg en mulighet for å kjøpe et fartøy med kvote lokalt på Frøya. For selskapet 

er dette en stor innvestering, men også en god mulighet til å få et forbedret driftsopplegg. De 

vil bytte ut deres minste båt med dette fartøyet, som er større og har et godt kvotegrunnlag. 

 

Det er også av stor betydning at denne kvoten ikke blir solgt ut av Frøya kommune men 

forblir lokalt med mulighet for lokale arbeidsplasser og styrket driftsgrunnlag for Trond 

Iversen AS. 

 

Investeringen gir dem muligheten til å drifte to 50 fots garnbåter og gir kvotegrunnlag som 

krever helårsdrift av begge fartøyene. Dette åpner trolig for totalt 4 årsverk og 2 

lærlingeplasser ut fra deres fremtidige driftsplan. 

 

Økonomi 

 

Investeringen er på 20 millioner kr  og de søker det kommunale næringsfondet om et tilskudd 

på 500.000,- kr for å styrke egenkapitalen i investeringen. 

 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren mener at prosjektet oppfyller krav til satsningsområder i næringsfondet: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdomsarbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

Kommunedirektøren er positiv til at det satses på tradisjonelt fiskeri. I følge vedtektene til 

kommunalt næringsfond, er maksimalt tilskudd fastsatt til 200.000 kr. Kommunedirektøren 

ser ingenting som tilsier at tilskuddsbeløpet skal økes, jfr. omsøkt beløp. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Trond Iversen AS for investering i båt og 

kvote 

 Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond 

 Standardvillkår legges inn i forslag til vedtak 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond 

 



         Dyrvik25.09.2020 

 

Søknad om støtte fra det kommunale næringsfondet.  

 

Søker:  Trond Iversen AS, Klubbaveien 7  7270 Dyrvik 

Mail : trondiversen@hotmail.com 

Tlf : 41127571 

 

Søknaden gjelder: Kjøp av båt og kvote for styrket driftsgrunnlag 

 

Bakgrunn:  

Trond Iversen AS driver kystfiske med 2 fartøy og har hjemmehavn i Sætervågen fiskerihavn 

på Dyrøya. 

Rederiet sysselsetter pr i dag 3,5 årsverk + en lærling og har en årlig omsetning er  11-12 mill 

kr  

Fiskerinæringen rammevilkår er stadig i endring og det er viktig å sikre seg riktig 

kvotegrunnlag og driftsgrunnlag til en hver tid. 

 

Lokal betydning 

Et solid driftsgrunnlag er viktig for lokale arbeidsplasser, lærlingeplasser og råstoff til lokale 

fiskemottak her på Frøya, vi håper og tror at vår aktivitet også kan bidra til rekrutering i 

fiskeryrket. 

 

Guri Kunna Videregående skole 

Rederiet har et godt samarbeid med Guri Kunna videregående skole og tilbyr praksisplass for 

elever fra fiske og fangst 

 

 

Søknaden 



Det har åpnet seg en mulighet for å kjøpe et fartøy med kvote lokalt her på Frøya , dette er 

en stor innvestering men også en god mulighet til å få et forbedret driftsopplegg da vi vil 

bytte ut vår minste båt med dette fartøyet som er større og har et godt kvotegrunnlag. 

Det er også av stor betydning at denne kvoten ikke blir solgt ut av Frøya kommune men 

forblir lokalt med mulighet for lokale arbeidsplasser og styrket driftsgrunnlag for Trond 

Iversen AS. 

Denne investeringen gir oss muligheten til å drifte to 50 fots garnbåter og gir kvotegrunnlag 

som krever helårig drift av begge fartøyene.  

Dette åpner trolig for totalt 4 årsverk og 2 lærlingeplasser ut fra vår fremtidige driftsplan. 

Investeringen er på 20 mill kr  og vi søker det kommunale næringsfondet om et tilskudd på 

500.000,- kr for å styrke egenkapitalen i investeringen. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Mvh 

 

Trond H Iversen 

Trond Iversen AS 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2174    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - HAMMERVIK SERVICE  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 87.500 kr til Hammarvik Service for investering i 

minigraver 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er 

akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år 

etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig 

søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles 

administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. 

Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to 

år etter at søknaden er innvilget 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra Hammarvik Service 

 Tilbud på minigraver 

 

Saksopplysninger:   

 

Markus Hammervik Nilssen er 21 år og har etablert et enkeltmannsforetak – Hammarvik 

Service. Han planlegger å komme i gang våren 2021 med sin virksomhet. Han starter med å 

investere i en minigraver og har planer om å utvile virksomheten suksessivt.  

Han ser store muligheter i utleie av utstyr, men også å kunne gjennomføre oppdrag for Frøyas 

befolkning. Han skal utføre større hagearbeid for de som har behov for det. 

Han har planlagt å starte eget firma i ei god stund, men utfordringen har vært kapital. Han har 

nå opparbeidet seg en viss erfaring og har sparte midler.  



Enkeltmannsforetaket har nettopp blitt startet opp, heter Hammervik Service og har org nr: 

825 622 942.  

Nå har han kommet over en minigraver til hyggelig pris. Derfor ønsker han å ta investeringen 

allerede nå. Han går til innkjøp av en minigraver - Volvo ecr25d  - med en pris på  250.000 

kr. 

 

Økonomi 

 

Investeringen, basert på tilbud fra leverandør: 

 

Minigraver 250 000 

 
 

Finansiering   

Kommunalt næringsfond 87 500 

Egen finansiering 162 500 

Totalt 250 000 

 

Det søkes om et tilskudd på 87.500 kr fra kommunalt næringsfond. 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren mener at prosjektet oppfyller krav til satsningsområder i næringsfondet: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdomsarbeidsplasser 

 

Kommunedirektøren er positiv til at unge mennesker satser på egen virksomhet og på 

områder som dekker nye behov. Dette er en virksomhet som kan ha et stort potensial.  

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 87.500 kr til Hammarvik Service for investering i minigraver 

 Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond 

 Standardvillkår legges inn i forslag til vedtak 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 87.500 finansieres over Kommunalt Næringsfond 

 

 



Hammervik Service                                                                                                                        Frøya 28.09.20           
Djupmyrveien 7 
7263 Hamarvik  
hammerviks@hotmail.com  
 

Søknad om tilskudd til Hammervik Service / Markus Hammervik Nilssen 

Viser til en hyggelig telefonsamtale med Nils Karlsen i dag der vi snakket om invistering i mitt 

nyoppstartede firma. Jeg skal gå i innkjøp av en minigraver Volvo ecr25d med en pris 

250.000kr NOK inkludert moms. Jeg vil søke til det kommunale næringsfondet om tilskudd til 

dette, å bruke pengene for å betale inn på minigraveren, for deretter å invistere i annet 

utstyr med tiden, om jeg ser at dette går bra.  

Jeg, Markus Hammervik Nilssen på 21år, har planer om å komme i gang til våren, men jeg 

har en minigraver til en meget hyggelig pris, å kunne derfor ikke vente til våren. Jeg skal 

drive med utleie, samt å ta på meg små oppdrag på øya vår. Jeg har satt meg mål om å klare 

å sørve øya vår med et bredt utvalg av diverse utstyr som kan brukes til større hagearbeid. 

Dette med å starte firma har jeg planlagt en god stund, men penger er alltid en hake når 

man skal drive for seg selv. Jeg har nå opparbeidet meg god arbeidserfaring men lite penger, 

men er meget klar for å komme i gang med mitt nyoppstartede firma, dette har jeg troen på.  

Mitt enkeltmannsforetak har nettopp blitt startet opp, heter Hammervik Service og har org 

nr: 825 622 942.  

 

Jeg legger ved vedlegg av kjøpskontrakt, hvor kjøpssum og info står. 

Antall vedlegg: 2 

 

Håper på positivt svar! 

Med vennlig hilsen Markus Hammervik / Hammervik Service.  

 



Kontrakt ved kjøp av ting, sist oppdatert 01.10.2018

Kontrakt ved  
kjøp av ting



2Kontrakt ved kjøp av ting, sist oppdatert 01.10.2018

Viktig: Les om kontrakten

Kontrakten kan fylles ut elektronisk eller skrives ut og fylles ut på papir. Forbrukerrådet anbefaler at 
kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap. Forbrukerrådet oppfordrer begge partene til å 
lese gjennom hele avtalen før avtalen undertegnes. Forbrukerrådet tar ikke ansvar for eventuelle feil ved 
utfyllingen av kontrakten.

Kontrakten må skrives ut i minst to eksemplarer og undertegnes av begge parter. Vi anbefaler også å un-
dertegne hver side med initialer.

Forbrukerrådets kontrakter oppdateres løpende. Siste dato for oppdatering fremgår av den enkelte kon-
trakt. Regler og praksis på området kan endres, og det kan være perioder hvor innholdet i kontraktene 
og tilhørende veiledninger ikke er oppdatert. Forbrukerrådet fraskriver seg ethvert mulig ansvar for feil, 
utelatelser eller mangelfulle oppdateringer. Ta kontakt med Forbrukerrådet på telefonnummer 23 400 500 
dersom du har spørsmål til kontrakten.
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1. Parter

Selger

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

Tlf.nr.:

E-post:

Org. nr.:

Kjøper

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

Tlf.nr.:

E-post:
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2. Avtalen gjelder

Kjøp av (type vare):

Produksjonsår: Selger har eid tingen siden:

Tingen er brukt:

Ja Nei

Tingen selges «som den er»:

Ja Nei

3. Om tingen

Forbeholdet «som den er» begrenser kjøperens rettigheter og selgerens ansvar. Selv om det
krysses av for at noe selges «som det er», er selger likevel ansvarlig dersom han har tilba-
keholdt eller gitt feil opplysninger, eller hvis tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøpe-
ren hadde grunn til å regne med

Utstyr/tilbehør som inngår i kjøpesummen:
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3. Om tingen

Tingen er undersøkt av kjøper:

Ja Nei

Feil eller problemer ved tingen:

Tidligere skader, feil, reparasjoner (spesi ser skade og tidspunkt):

Tingens tilstand
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5. Betaling og levering

Sted: Dato:

Tingen leveres til kjøper

Betalingsmåte:

Avtalt kjøpesum kr: Kjøpesummen betales (dato):

Spesi ser andre vilkår/opplysninger:

6. Underskrifter

Sted: Dato:

Selgers underskrift:

Kjøpers underskrift:

4. Annet



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2109    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITSK UTVALG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rita- Elin Hovde gis permisjon fra sitt verv i Frøya eldre- og brukerråd i 6 mnd fra 

kommunestyrets vedtak. 

 

Rigmor Mathisen velges som settemedlem i permisjonsperioden. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Hovde er i en prosess der hun nå skal få prøve ut nye høreapparater og søker om permisjon 

fra sitt verv i prøveperioden.  

 

Kl.§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 

minst tre måneder, kan kommunestyret selv velge et settemedlem for den perioden fritaket 

gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

 

Rigmor Mathisen er første vararepresentan for brukerrepresentantene og velges som 

settemedlem i permisjonsperioden. 

 

Vurdering: 

 

Rita-Elin Hovde gis permisjon i 6 mnd fra kommunestyrets vedtak. 

 

 



 

 



Fra: Rita-Elin Hovde [ritahovde@khliland.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.09.2020 17:33:26 

Emne: Permisjonssøknad 

Vedlegg:  

Til Frøya kommune 
 

 

Jeg søker med dette om permisjon fra mitt verv som medlem i Frøya Eldre- 

og Brukerråd 

 

 

Årsaken til mitt ønske om permisjon, er nedsatt hørsel. Jeg har deltatt 

på møtene i 2020 og har hver gang opplevd at jeg går glipp av mye av det 

som det snakkes om. 

 

Nå er det lagt opp teleslyngeanlegg i kommunestyresalen der møtene i 
FE&B skal holdes for framtida. Jeg var i salen og testet ut anlegget i 

dag, men det var ikke til hjelp for meg, dessverre. Jeg hørte mye lyd, 

men uklar tale. 

 

 

Jeg er i en prosess nå for å få prøve ut en nyere type høreapparater. I 

prøveperioden kommer jeg til å teste ut teleslyngeanlegget i k.st.salen 

igjen. Hvis det da ikke fungerer for meg, må jeg innse at problemet 

skyldes min type hørselstap (dårlig diskriminering mellom  konsonanter 

og konsonantforbindelser i begynnelsen av ord). 

 

 
Med vennlig hilsen Rita-Elin Hovde 

 

Uttian, 22.09.20 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033 &16  

Arkivsaksnr.: 20/2208    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ARILD MARGIDO JOHANSEN 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arild Margido Johansen invilges fritak fra sine politiske verv i Frøya kommune for 

inneværende periode. 

 

Som nytt 4. varamedlem for Pensjonistpartiet i kommunestyret velges: 

Som nytt 3. varamedlem i Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur 

velges: 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

 

Saksopplysninger:   

 

Da Johansen er 2. varamedlem for Pensjonistpartiet (Pp) i Kommunestyret, må det velges nytt 

4. varamedlem. Dragsnes og Halvorsen rykker automatisk opp til 2. og 3. plass. 

Da Johansen også er 2. varamedlem for Pp i Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV 

og kultur, må det velges nytt 3. varamedlem. Halvorsen rykker automatisk opp til  

2. plass.  

 

Vurdering: 

 

Arild Margido Johansen invilges fritak fra sin politiske verv i Frøya kommune. 

 

 

 

 



Fra: aarildmArild M Johansen [arild.m.johansen@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.10.2020 10:18:15 

Emne: Søknad om fritak fra politiske verv. 

Vedlegg: IMG_20201001_0002.pdf 

Jeg søker av helsemessig årsak fritak fra politiske verv i Frøya kommune. 

 

Legeattest følger vedlagt. 

 

 

Med Vennlig hilsen 

  

Arild Margido Johansen 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2243    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2244    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
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