
Lovvedtak 48
(2010–2011)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 286 L (2010–2011), jf. Prop. 64 L (2010–2011)

I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt

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

om endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.) 

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

fylkesting og kommunestyrer (valgloven) gjøres føl-
gende endringer: 

§ 2-5 skal lyde:
Folkeregistermyndigheten plikter selv av eget til-

tak, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, på hen-
siktsmessig måte å stille til disposisjon for valgmyn-
dighetene 
a) et uttrekk av folkeregisteret per 1. april i valgåret

basert på stemmerettsvilkårene, for kontroll av
lovens krav til listekandidater og underskrifter
på listeforslag og 

b) opplysninger om hvem som skal innføres i mann-
tallet i kommunen per 30. juni. 

§ 2-7 (2) skal lyde:
(2) Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

§ 3-4 første ledd skal lyde:
(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting

og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæ-
ring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg
på den aktuelle valglisten.

§ 8-2 nytt tredje ledd skal lyde: 
(3) Kandidat som er oppført på valgliste ved kom-

munestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemot-
taker i vedkommende kommune. Kandidat som er opp-
ført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestings-
valget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i
kommunene i vedkommende fylke.

§ 8-4 nytt femte ledd skal lyde:
(5) Valgurner som brukes ved forhåndsstemme-

givningen innenriks skal være forseglet.

 9-3 ny overskrift skal lyde:
§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. 

Organisering

§ 9-3 nytt fjerde ledd skal lyde:
(4) Kandidat som er oppført på valgliste ved

kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemme-
mottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i ved-
kommende kommune. Kandidat som er oppført på
valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget,
kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valg-
funksjonær i valglokalene i kommunene i vedkom-
mende fylke.

§ 9-5 nytt sjette ledd skal lyde:
(6) Valgurner som brukes ved stemmegivningen

på valgdagen skal være forseglet.

§ 15-5 første, andre og tredje ledd skal lyde: 
(1) Hvis en dato som er utgangspunktet for en

frist faller på en lørdag eller en helligdag, begynner
fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag.

(2) Hvis en dato for avslutningen av en frist faller
på en lørdag eller en helligdag, løper fristen ut den
nærmest påfølgende hverdag.

(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder
tilsvarende i de tilfeller hvor en dato som er det tid-
ligste eller seneste tidspunktet for noen handling etter
denne lov, faller på en lørdag eller en helligdag.
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II
I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner

og fylkeskommuner (kommuneloven) gjøres følgen-
de endringer:

§ 14 nytt nr. 4 skal lyde:
Kandidat som er oppført på valgliste ved kommu-

nestyrevalget, kan ikke velges til stemmestyremedlem
i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført
på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsval-
get, kan ikke velges til stemmestyremedlem i kommu-
nene i vedkommende fylke.

Nåværende § 14 nr. 4 blir nytt nr. 5.

III
Ikrafttreden

Endringer i valgloven §§ 8-2 (3) og (4), 9-3 (4) og
kommuneloven § 14 nr. 4 og 5 trer i kraft fra 1. januar
2012. 

Øvrige bestemmelser trer i kraft fra den tid Kon-
gen bestemmer.

Dag Terje Andersen
president


