
Besl. O. nr. 45
(2002-2003)

Odelstingsbeslutning nr. 45

Jf. Innst. O. nr. 46 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)

År 2002 den 16. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) mv.

I
I lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og

kommunestyrer (valgloven) gjøres følgende endrin-
ger:

§ 3-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Utelukket fra valg til fylkestinget eller kom-

munestyret er:
a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann og 
b) den som i vedkommende kommune eller fylkes-

kommune er
� administrasjonssjef eller dennes stedfortre-

der,
� leder av forvaltningsgren; dette gjelder like-

vel ikke leder av enkeltstående virksomheter,
� sekretær for kommunestyret eller fylkestin-

get,
� ansvarlig for regnskapsfunksjonen, eller
� ansvarlig for revisjonen.

§ 6-2 tredje ledd andre punktum skal lyde:
Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige

stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall
stemmesedler som kommer listen til del ved valget.

§ 7-2 andre og tredje ledd skal lyde:
(2) Velgeren kan ved kommunestyrevalg også gi

en personstemme til kandidater på andre valglister.
Dette gjøres ved å føre disse kandidatnavnene opp på
stemmeseddelen. Slik personstemme kan gis til et an-
tall kandidater som tilsvarer en fjerdedel av det an-
tall medlemmer som skal velges til kommunestyret.
Uavhengig av kommunestyrets størrelse kan det like-
vel alltid gis personstemme til minimum fem kandida-

ter fra andre lister. Når velgeren gir personstemme
til kandidater på andre lister, overføres et tilsvaren-
de antall listestemmer til den eller de listene disse
kandidatene står oppført på.

(3) Andre endringer på stemmeseddelen teller
ikke med ved valgoppgjøret.

§ 10-5 femte ledd skal lyde:
(5) Hver listes foreløpige stemmetall finnes ved å

telle hvor mange stemmesedler som er avgitt til hver
liste.

§ 10-6 tredje og fjerde ledd skal lyde:
(3) Ved endelig opptelling av stemmesedler til

kommunestyrevalget registrerer valgstyret også ret-
tinger velgerne har gjort på stemmesedlene. Deretter
skal valgstyret finne de enkelte listenes listestemme-
tall. Hver stemmeseddel teller like mange listestem-
mer som det skal velges medlemmer til kommunesty-
ret. Tallet korrigeres for listestemmer avgitt til og
mottatt fra andre lister.

(4) Ved fylkestingsvalget skal fylkesvalgstyrene
i forbindelse med valgoppgjøret registrere rettinger
velgerne har gjort på stemmesedlene. Hver listes
stemmetall finnes ved å telle hvor mange stemmesed-
ler som er avgitt til hver liste, sammenlagt for alle
kommunene i fylket. 

§ 11-10 første ledd skal lyde:
(1) Fylkesvalgstyret skal foreta valgoppgjør ved

fylkestingsvalg. Mandatfordelingen skjer i henhold
til St. Laguës modifiserte metode etter Grunnloven
§ 59 fjerde ledd.
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§ 11-10 andre ledd tredje punktum skal lyde:
Kandidater på listen som har oppnådd et person-

lig stemmetall på minst åtte prosent av listens stem-
metall, kåres i rekkefølge etter antall mottatte person-
lige stemmer.

§ 11-12 første ledd skal lyde:
(1) Valgstyret skal foreta valgoppgjør ved kom-

munestyrevalg. Listestemmetallet skal legges til
grunn for mandatfordelingen som skjer i henhold til
St. Laguës modifiserte metode etter Grunnloven § 59
fjerde ledd.

§ 11-12 andre ledd tredje punktum skal lyde:
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 telles opp.

II
I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner

og fylkeskommuner (kommuneloven) gjøres følgen-
de endringer:

§ 12 nr. 2 første punktum skal lyde:
Kommunestyret selv kan fatte vedtak om at med-

lemmene til ett eller flere kommunedelsutvalg i kom-

munen skal velges av innbyggerne i vedkommende
kommunedel (direkte valg).

§ 14 nr. 1 bokstav b skal lyde:
b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende

fylkesmann, og den som i vedkommende kommu-
ne eller fylkeskommune er administrasjonssjef el-
ler dennes stedfortreder, er sekretær for kommu-
nestyret eller fylkestinget, er leder av forvalt-
ningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i
kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar
revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
Leder av enkeltstående virksomheter er likevel
ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkes-
kommuner med parlamentarisk styreform er an-
satte i sekretariatet til rådet som har fått myndig-
het delegert fra rådet, ikke valgbare.

§ 14 nr. 1 bokstav c andre punktum skal lyde:
Den som er medlem av et parti som er registrert

etter valgloven kapittel 5, kan nekte valg på grunnlag
av listeforslag som ikke er framsatt av dette partiet.

III
Endringene under I og II trer i kraft fra den tid

Kongen bestemmer.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær
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