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Saksprotokoll saksnr. 17/2020 i Valgstyret – 02.12.2020  

Behandling 

Leder Helga Pedersen (AP) fremmet følgende forslag: 

 

Høringen videresendes til kommunestyret uten innstilling.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak  

Høringen videresendes til kommunestyret uten innstilling 

 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen anbefaler at kommunen sender inn høringssvar. 

 

 

 



Saksopplysninger 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut på høring Valglovutvalgets 

utredning NOU 2020: 6 – Frie og hemmelig valg – Ny valglov. Høringsfrist er 31.12.2020. 

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. 

 

Hele høringsdokumentet finnes her  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-

6/id2703131/?ch=2 

 

----   

 

Utvalget mener at dagens regelverk stort sett fungerer godt. Utvalget mener det er viktig å 

bygge videre på det som fungerer, og foreslår derfor endringer i den gjeldende valgordningen 

istedenfor en helt ny valgordning. Det foreslås heller ingen stor omlegging av den praktiske 

gjennomføringen av valg. På enkelte områder foreslår utvalget likevel noen vesentlige 

endringer. Utvalget foreslår blant annet å innføre en uavhengig juridisk klageordning. 

 

Sentrale forslag fra utvalget (flertallets innstilling):  

• Utvalget foreslår å redusere sperregrensen på utjevningsmandater til 3 % 

• Utvalget foreslår å bruke dagens 19 valgdistrikt og ikke ny fylkesinndeling 

• 16 åringer skal få stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. Alder for 

valgbarhet 

blir fortsatt 18 år 

• Det lovfestes at det kan sendes ut elektroniske valgkort. De velgere som ikke bruker 

digitale 

løsninger, skal fortsatt få valgkort på papir 

• Mediene skal ikke lenger få tilgang til valgresultater før klokken 21.00, når de siste 

valglokalene stenger 

• Lovfeste at kommunene må kunngjøre hvilke valglokaler som ikke tilfredsstiller 

kravene om tilgjengelighet og universell utforming 

• Velgere som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger assistanse for å stemme, bør 

kunne få velge å bare ha med egen hjelper inn i valgavlukket 

• Lovfeste at det skal være et felles statlig valgsystem for valggjennomføring 

• Lovfestes at stemmesedlene skal telles opp to ganger ved alle valg. En opptelling skal 

være manuell. Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal kommunene dermed kun telle 

opp 

stemmesedlene én gang, ikke to som i dag. 

• Utvalget foreslår å fjerne bostedskravet bosatt, i Norge, for å stemme ved stortingsvalg 

• Statsborgerskap viktigst. 

• Det kan gis personstemmer til fylkestingsvalg og stortingsvalg. 

• Utvalget foreslår ikke elektronisk valg. 

• Forslag om beredskapshjemmel om det er behov for å utsette eller forlenge valg 

• Riksvalgstyret blir sentralt klageorgan for alle valg 

• Det skal fortsatt være krav til å legitimere seg ved valg 

• Det skal fortsatt være en mulighet til å få fritak fra å stå på liste dersom kandidaten 

avgir en 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-6/id2703131/?ch=2
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-6/id2703131/?ch=2


skriftlig erklæring om at en ikke ønsker å stå på lista 

• Enkelte forskriftskrav som er nevnt - Krav om bruk og sikring av IKT system, krav til 

legitimasjon, forskriftsfeste unntak fra arbeidstid for valgansvarlige og -medarbeidere 

som 

deltar i opptelling 

 

-------------    

 

I denne saken tar rådmannen opp de punktene han mener valgstyret bør sende inn høringssvar 

på eller forslag som er av særlig interesse for Tana kommune. 

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse vil i møte 2. desember drøfte forhold som 

berører deres område. Evt. uttales fra rådet vil bli utdelt i møte.  

 

9 - Stemmerettsalder og valgbarhetsalder  

Stemmerettsalder  

Utvalget har delt seg i spørsmålet om stemmerettsalderen bør senkes til 16 år. Flertallet mener 

stemmerettsalderen bør senkes ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. Disse medlemmene 

understreker at ungdom er en viktig gruppe å inkludere i demokratiet, og at deres engasjement 

må ivaretas. Å endre stemmerettsalderen til 16 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalg vil 

kunne gi ungdom praktisk erfaring i deltakende demokrati i nærmiljøet sitt. Dette kan også 

bidra til høyere valgdeltakelse senere i livet. Disse medlemmene framhever at saksområdene 

som kommunestyret og fylkestinget har ansvaret for, som grunnskolen og videregående skole, 

angår ungdoms hverdag i stor grad. Videre understreker disse medlemmene at tidlig kontakt 

med politikken vil kunne være viktig for framtidig deltakelse i politikken. 

Noen blant flertallet mener stemmerettsalderen også bør senkes ved stortingsvalg. Disse 

medlemmene legger særlig vekt på at dette vil utvide unges mulighet til demokratisk 

deltakelse også på nasjonalt plan, og mener det ikke er noe i veien for at 16-åringer gis 

stemmerett også ved stortingsvalg selv om de ikke har oppnådd myndighetsalderen. Disse 

medlemmene mener videre at de prinsipielle argumentene for å redusere stemmerettsalderen 

ved lokalvalg er like gjeldende for stortingsvalg, og at stemmerettsalderen derfor bør senkes 

ved både stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg. 

Mindretallet mener stemmerettsalderen ikke bør senkes, hverken ved stortingsvalg eller ved 

kommunestyre- og fylkestingsvalg. Begrunnelsen for dette er at stemmerettsalderen 

prinsipielt bør samsvare med myndighetsalderen på 18 år. Dette er hovedbestemmelsen om 

overgangen fra barn til voksen. 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 

myndig. 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). 

Det har blitt gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget i 20 

utvalgte kommuner i 2011 (stortingvalg) og 2015 (kommunestyrevalg). Målet for forsøkene 

var blant annet å ta i bruk tiltak som kunne gjøre at flere grupper deltok mer aktivt i 

lokaldemokratiet. Valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene lå en god del høyere enn blant de 



ordinære førstegangsvelgere ved forsøket i 2011 – henholdsvis 58 % og 46 %. 

Valgdeltakelsen for alle velgere lå på 65 % på landsbasis og 63 % i forsøkskommunene. 

Evalueringen fra forsøket i 2015 viser tilsvarende tall. Det mest konkrete politiske utslaget av 

å senke stemmerettsalderen til 16 år i forsøkene, var at flere unge representanter ble valgt inn i 

kommunestyrene. I 2011 doblet andelen unge kommunestyrerepresentanter mellom 18 og 25 

år seg fra 5,2 til 10, 4 prosent i forsøkskommunene. Forsøkene inkluderte også undersøkelser 

av holdningene i befolkningen til nedsatt stemmerettsalder. Det viste seg at det var liten 

oppslutning 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.  

 

Tana ungdomsråd har uttalt seg i saken slik: 

«Vi er for at ungdom som er 16 år skal få stemme, å være med å bestemme pga at det er 

mange ungdommer som er interessert i politikk. Det er ungdommen som er de neste til å ta 

over og skal styre, slik kan vi være med å si hva vi vil, og mener å få erfaring. Ungdom vil 

også få mer erfaring når de skal stemme ved storingsvalg». 

 

Valgbarhetsalder  

Utvalget har delt seg i spørsmålet om valgbarhetsalderen bør senkes, og om det bør være en 

sammenheng mellom valgbarhetsalder og stemmerettsalder. Flertallet i utvalget vil ikke senke 

valgbarhetsalderen ved noen valg. Mindretallet i utvalget vil senke valgbarhetsalderen ved 

kommunestyre- og fylkestingsvalg. Tre medlemmer vil senke valgbarhetsalderen også ved 

stortingsvalg som følge av at de ønsker å senke stemmerettsalderen ved alle valg. 

 

14 - Ordensregler / velgerpåvirking  

På valgtinget er det med dagens regelverk forbudt å drive velgerpåvirkning også i de rom som 

må passeres for å komme til stemmelokalet. Utvalget mener det er viktig at valgloven har 

regler som skjermer velgerne mot uønskede forstyrrelser eller påvirkning fra politikere eller 

andre når de skal stemme.  

Flertallet i utvalget ønsker å forby velgerpåvirkning kun inne i selve rommet der velgerne 

stemmer. Disse medlemmene mener dette forbudet bør gjelde for hele stemmeperioden, det 

vil si fra 1. juli til og med valgdagen.  

Mindretallet i utvalget mener dagens bestemmelser om velgerpåvirkning ikke er omfattende 

nok. Disse medlemmene mener forbudet mot velgerpåvirkning bør utvides på valgtinget. På 

valgtinget bør et forbud mot velgerpåvirkning ikke bare omfatte det rommet 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 uteområdet 

direkte utenfor bygningen.  

 

Utvalget mener at de øvrige av dagens bestemmelser som skal sikre at velgerne ikke blir 

forstyrret på valgtinget, i det store bør videreføres. 

 

 

 



17.6. 3 - Tidligstemmegivningen  

Utvalgets flertall mener at muligheten til å tidligstemme ikke bør avskaffes på det nåværende 

tidspunktet ettersom det vil innskrenke tilgjengeligheten for de velgerne som ikke har 

mulighet for å stemme under den ordinære forhåndsstemmeperioden. Mindretallet i utvalget 

mener at tidligstemming gjør forhåndsstemmeperioden i Norge uforholdsmessig lang, og at 

ordningen bør fjernes. De viser også til at stemmeperioden i Norge er svært lang 

sammenliknet med i andre nordiske land. Disse medlemmene peker videre på at 

forhåndsstemming i Norge allerede er svært godt tilrettelagt, og at den gir velgerne gode 

muligheter for å stemme i løpet av den ordinære forhåndsstemmeperioden. 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 valgkampen dersom de 

stemmer så tidlig i valgperioden. 

 

Innføre to stemmemottakere ved tidligstemmegivningen  

Utvalget foreslår at det må være to stemmemottakere til stede også når velgerne 

tidligstemmer. Dette vil sikre likt regelverk for tidligstemming og ordinær forhåndsstemming. 

Tidligere har det kun vært krav om to stemmemottakere når stemmen legges rett i urnen. 

Tanken har vært at når stemmegivningene ikke godkjennes direkte, er det ikke nødvendig å 

være to stemmemottakere til stede. Utvalget mener at det også ved mottak av tidligstemmer 

bør være to stemmemottakere. Det sikrer kontroll og vil framstå mer tillitvekkende for 

velgerne. 

 

6.3.4 - Felles valgdag 

Utvalget har i drøftingen av spørsmålet om felles valgdag for stortingsvalg, fylkestingsvalg og 

kommunestyrevalg tatt utgangspunkt i at det er ønskelig med høyest mulig deltakelse. 

Flertallet i utvalget mener at felles valgdag er problematisk med tanke på velgernes totale 

politiske engasjement, involvering og opplevelse av å ha innflytelse på politikken.  

 

18 - Sametinget 

Utvalget har vurdert de ulike sidene ved gjennomføringen av valg til Sametinget. Av hensyn 

til kvaliteten på kommunenes valggjennomføring ved sametingsvalg bør reglene for 

gjennomføring av sametingsvalg samsvare med reglene for valggjennomføring i valgloven 

med mindre det er prinsipielle eller praktiske grunner for å fastsette avvikende regler. Det er 

hensiktsmessig både for velgerne og valgmyndighetene at valget gjennomføres på mest mulig 

lik måte. 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 

Det følger av sametingsvalgforskriften § 86 at statskassen dekker utgiftene 

opptellingsvalgstyrene 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. Tana kommune er 

opptellingsvalgstyre i Østre Valgkrets.  

 

5.6.4 - Sperregrensen for utjevningsmandater  

Grunnloven sier at 19 representanter skal velges som utjevningsmandater, og at hvert 

valgdistrikt skal ha 1 utjevningsmandat. Kriteriene for å kunne få utjevningsmandater har stor 

betydning for proporsjonaliteten til valgordningen. Utvalget mener at utjevningsmandater har 



bidratt positivt til valgordningen gjennom at de sikrer at partiene får det antallet mandater som 

de ville hatt ut fra de nasjonale stemmetallene. Med dagens 19 valgdistrikter har utvalget 

kommet fram til at antall utjevningsmandater fremdeles bør være 19.  

 

Sperregrensen for utjevningsmandater  

Kriteriene for å kunne få utjevningsmandater har stor betydning for proporsjonaliteten til 

valgordningen. Når det gjelder hva som skal kreves for å kunne konkurrere om antall 

utjevningsmandater, har utvalget delt seg. Flertallet i utvalget mener at sperregrensen bør 

reduseres til 3 %. Mindretallet mener sperregrensen bør videreføres på dagens 4 %. Disse 

medlemmene mener dette gir en god balanse mellom å hindre fragmentering og å sikre god 

proporsjonalitet i valgordningen. To av medlemmene mener primært at sperregrensen bør 

økes til 5 %, men støtter subsidiært en sperregrense på 4 %. Disse medlemmene mener at en 

høyere sperregrense bedre vil sikre stabile regjeringer. 

 

7 – Personvalg 

Stortingsvalget 

Stortingsvalg er i dag tilnærmet rent partivalg. Velgerne har mulighet til å endre på 

rekkefølgen av kandidater, men dette har i praksis ingen betydning for hvem som blir valgt. 

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.  

 

Utvalget mener at dagens stortingsvalgordning der velgerne kan endre rekkefølgen på 

kandidatene, 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 løsningene en 

ønsker, er utvalget delt i to. 

 

Flertallet i utvalget mener at personvalget bør utvides ved stortingsvalg, og at det bør innføres 

en ordning med svakt personvalg. Disse medlemmene mener kommunestyrevalg-modellen vil 

være den beste ordningen å innføre ved stortingsvalg. Når det gjelder sperregrense, mener 

flertallet i utvalget at det ikke er nødvendig.  Et medlem av utvalget (Storberget) mener at en 

ordning med lukkede lister og personutvelgelse foretatt av partiene ivaretar borgernes 

demokratiske rettigheter på en god måte. Dette medlemmet ser partienes 

nominasjonsprosesser som viktige demokratiske verksteder på lokalt nivå. 

  

Mindretallet i utvalget mener at stemmetillegget ikke er tilstrekkelig til å hindre at svært små 

grupper får for stor innflytelse. Disse medlemmene mener at det derfor er nødvendig med en 

sperregrense på åtte prosent på personvalget ved stortingsvalg i tillegg til muligheten til å gi 

stemmetillegg. 

 

Fylkestingsvalget 

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 innføre kommunestyrevalgordningen 

ved fylkestingsvalg vil valgordningen forenkles slik at disse valgene blir mer like. Flertallet 

ønsker ikke å innføre slengere ved fylkestingsvalget.  



 

Kommunestyrevalget  

Utvalget mener dagens kommunestyrevalgordning fungerer godt og at det ikke bør gjøres 

endringer i denne. Utvalget er delt i synet på slengerstemmer. Flertallet mener ordningen med 

slengerstemmer bidrar positivt til valgordningen, mens mindretallet ønsker å avskaffe 

slengerordningen. 

 

 

Vurdering 

Rådmannen har ikke innstilt i saken pga at høringen er utpreget politisk.  

 

Stemmerettsalder  

Det nyvalgte ungdomsrådet Tana har fått framlagt saken og har uttalt følgende: 

«Vi er for at ungdom som er 16 år skal få stemme, å være med å bestemme pga at det er 

mange ungdommer som er interessert i politikk. Det er ungdommen som er de neste til å ta 

over og skal styre, slik kan vi være med å si hva vi vil, og mener å få erfaring. Ungdom vil 

også få mer erfaring når de skal stemme ved storingsvalg». 

 

Ordensregler / Velgerpåvirkning  

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 

forhåndsstemmingen foregår. På valgtinget er det med dagens regelverk forbudt å drive 

velgerpåvirkning også i de rom som må passeres for å komme til stemmelokalet. 

Valgloven har regler som skjermer velgerne mot uønskede forstyrrelser eller påvirkning fra 

politikere eller andre når de skal stemme. Dagens regelverk med forbudt å drive 

velgerpåvirkning også i de rom som må passeres for å komme til stemmelokalet synes 

tilstrekkelig. 

 

Tidligstemming og to stemmemottakere  

Tidligstemming er en særordning som skal være enkel å håndtere. Tidligstemming er ment 

som et supplement for velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære 

forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget. Det er for eksempel ikke et krav om at det må 

være to stemmemottakere til stede, slik det er ved den ordinære forhåndsstemmingen. 

Tidligstemmeperioden er fra 1. juli og fram til den ordinære forhåndsstemmingen starter.  

Siden tidligstemming ble innført ved valget 2009 har Tana kommune i snitt mottatt 7 

tidligstemmer ved hvert valg. I Tana kommune har vi en praksis at alle velgere som 

henvender seg til kommune skal få stemme, og ikke bare de som denne ordningen er ment for. 

Erfaringsmessig er at personer som tidligstemmer også kan stemme i den ordinære 

forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Manntallet er ikke klart 1. juli og ordinære 

stemmesedler er ikke mottatt når tidligstemmeperioden starter og dermed kan ikke velgere 

gjør endringer på stemmeseddelen. Tana kommune mottar vanligvis ordinære stemmesedler i 

slutten av juli.  

Utvalget foreslår at det skal innføres to stemmemottakere ved mottak av 

tidligstemmegivninger med flg. begrunnelse: Dette vil sikre likt regelverk for tidligstemming 



og ordinær forhåndsstemming. Det sikrer kontroll og vil framstå mer tillitvekkende for 

velgerne. 

Spesielt i små kommuner kan innføring to stemmemottaker bli en utfordringer da det er 

ferieavvikling i denne perioden. Tidligstemmegivning fra en velger som er manntallsført i 

egen kommune, legges av velgeren selv i en forseglet urne. Når denne urna skal åpnes på et 

senere tidspunkt skal det alltid være to personer tilstede. Tidligstemmegivning fra en velger 

som ikke er manntallsført i egen kommune skal også legges i en forseglet urne. Denne urna 

må åpnes så snart som mulig slik at stemmegivningen kan sendes i posten. Under åpning av 

urna skal det være to personer tilstede.  

 

Felles valgdag 

En felles valgdag for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg vil bli problematisk 

med tanke på velgernes totale politiske engasjement, involvering og opplevelse av å ha 

innflytelse på politikken. Fire år er en lang periode uten at velgerne kan stille politikerne til 

ansvar. I tillegg vil det ha konsekvenser for involvering av unge i politikken. Valg hvert fjerde 

år vil medføre at enkelte førstegangsvelgere kan være oppimot 22 år gamle før de kan delta i 

valg. 

 

Sametinget  

Forhold ved sametingsvalget drøftes i liten grad. Utvalget mener at det må gjøres språklige og 

regeltekniske endringer i forskrift om valg til Sametinget i tråd med ny valglov og 

valgforskrift. Dette er etterlengtet. Etter hvert sametingsvalg inviterer Sametinget alle 

opptellingskommuner og andre til evalueringsmøte. Tana kommune ble etter sametingsvalget 

i 2013 invitere av Sametinget til holde innlegg med tema «Samordning av regelverk» der man 

så på Sameloven, Valgloven, Forskrift om valg til Sametinget og Valgforskriften. Spesielt 

fikk Forskrift om valg til Sametinget stort fokus pga ulikheter om det samme i valgloven. 

Etter dette er det i liten grad endret seg slik at det som omhandler det samme får like regler. 

 

Sperregrense for utjevningsmandater  

Det vises til utvalgets vurdering og forslag under pkt. 5.6.7.2, og tabeller under saken.  

 

Personvalg 

Det vises til utvalgets vurdering under pkt. 7.9 
 
 


