
Besl. O. nr. 54
(2004-2005)

Odelstingsbeslutning nr. 54

Jf. Innst. O. nr. 60 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 44 (2004-2005)

År 2005 den 17. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

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

om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

I
Lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget,

fylkesting og kommunestyrer (valgloven) blir endra
slik:

§ 5-2 andre ledd skal lyde:
(2) Sammen med søknaden skal partiet legge ved

følgende dokumentasjon:
a) stiftelsesprotokoll for partiet, 
b) opplysning om hvem som er valgt til medlemmer

i partiets utøvende organ, og som har fullmakt til
å representere partiet sentralt i saker etter denne
loven, 

c) vedtekt som fastsetter hvilket organ i partiet som
velger partiets utøvende organ, og 

d) erklæring fra minst 5 000 personer med stemme-
rett ved stortingsvalg, om at de ønsker partinav-
net registrert. Den som avgir erklæring, må ha
nådd stemmerettsalderen innen utløpet av det ka-
lenderår søknaden fremsettes. Settes søknaden
frem mindre enn ett år før et valg, er det tilstrek-
kelig at stemmerettsalderen er nådd innen utløpet
av valgåret. Av erklæringen skal fremgå navnet,
fødselsdatoen og adressen til den som har avgitt
den. Erklæringen skal være egenhendig under-
skrevet og datert av den som har avgitt den. Ingen
erklæring skal være mer enn ett år eldre enn søk-
naden.

§ 5-5 andre ledd skal lyde:
(2) Partiene skal innen 2. januar i valgåret sende

inn oppdaterte opplysninger eller bekreftelse på de
opplysninger som er registrert i Partiregisteret, om

hvem som er medlemmer i  partiets utøvende organ
med virkning for valget. Registreringsmyndigheten
skal i god tid innen fristen informere partiene om de
opplysninger som er registrert i Partiregisteret.

§ 7-2 første ledd tredje punktum skal lyde:
Velgeren kan også stryke kandidatnavn ved å gå

frem som angitt på stemmeseddelen.

§ 7-2 tredje ledd femte punktum skal lyde:
Når velgeren gir personstemme til valgbare kan-

didater på andre lister, overføres et tilsvarende antall
listestemmer til den eller de listene disse kandidatene
står oppført på.

§ 8-4 første ledd skal lyde:
(1) Stemmegivningen skal foregå i enerom og

usett. Stemmeseddelen skal legges i en egen stemme-
seddelkonvolutt. Velger som har behov for det, kan
selv be stemmemottaker om å få hjelp ved stemme-
givningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk
funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper
blant de personer som er til stede. Stemmemottaker
skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommen-
de har taushetsplikt.

§ 9-5 femte ledd blir oppheva.

§ 9-5 sjette ledd blir nytt femte ledd og skal lyde:
(5) Velger som har behov for det, kan selv be

stemmestyret om å få nødvendig hjelp ved stemme-
givningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk
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funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper
blant de personer som er til stede i valglokalet. Stem-
mestyret skal gjøre hjelperen oppmerksom på at ved-
kommende har taushetsplikt.

§ 9-7 skal lyde:
Stemmelokalet stenges på det tidspunkt som er

fastsatt. Velgere som da har møtt frem ved valgloka-
let, skal få avgi stemme.

§ 11-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Hvert valgdistrikts fordelingstall divideres

med 1 - 3 - 5 - 7 osv. De kvotienter som fremkommer,
nummereres fortløpende. Representantplassene for-
deles på valgdistriktene på grunnlag av de fremkom-
ne kvotientene. Representantplass nr. 1 tilfaller det
valgdistriktet som har den største kvotienten. Repre-
sentantplass nr. 2 tilfaller det valgdistriktet som har
den nest største kvotienten, osv. Dersom to eller flere
valgdistrikter har samme kvotient, tilfaller represen-
tantplassen det valgdistriktet som har det høyeste for-
delingstallet. Har de samme fordelingstall, avgjøres
det ved loddtrekning hvilket valgdistrikt represen-
tantplassen skal tilfalle.

§ 11-6 andre ledd skal lyde:
(2) Riksvalgstyret fordeler utjevningsmandatene

mellom partiene i henhold til Grunnloven § 59. Der-

som flere partier har samme kvotient, tilfaller man-
datet det partiet som har det største stemmetallet.
Har de samme stemmetall, avgjøres det ved loddtrek-
ning hvilket parti mandatet skal tilfalle.

§ 13-1 fjerde ledd skal lyde:
(4) Stortinget er klageinstans for klager som gjel-

der stemmerett og retten til å avgi stemme. Riksvalg-
styret skal avgi uttalelse til Stortinget om klagesake-
ne. Riksvalgstyret er klageinstans for øvrige klager.
Riksvalgstyret skal oversende sine vedtak i klagesa-
kene til Stortinget.

§ 13-2 fjerde ledd skal lyde:
(4) Departementet er klageinstans. Departemen-

tet skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune eller i
hele fylket eller kommunestyrevalget i en kommune
ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt
innflytelse på fordelingen av mandatene mellom lis-
tene og som det ikke er mulig å rette. Departementets
vedtak i klagesaker etter denne paragraf er endelige
og kan ikke bringes inn for domstolene.

II
Lova tek til å gjelde straks.

Berit Brørby Finn Martin Vallersnes
president sekretær
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