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Vedlegg :
NOU 6:2020 Ny valglov
Referanser i saken

Bakgrunn
Valglovutvalget ble oppnevnt i 2017 for å fremme forslag til ny valglov. Utvalget har vært ledet av
lagdommer Ørnulf Røhnbæk. Formålet har vært å revidere valgloven med sikte på høy tillit til
valgordningen og gjennomføringen av valg i årene fremover.
Saksfremstilling
Da utredningen er omfattende legges den ved saken i sin helhet, mens det er et utvalg av sentrale
elementer som trekkes frem i saksfremlegget.
Sentrale forslag fra utvalget
Utvalget foreslår i hovedsak å videreføre dagens valgordning, men med noen justeringer.
Utvalgtes flertall mener dagens ordning må bli mer proporsjonal enn i dag. Dette fordi en stor andel
av stemmene ikke medfører noe stortingsmandat, mens andelen stemmer bak hvert mandat kan
være svært forskjellig mellom partiene. Dette søkes løst gjennom en redusert sperregrense, fra 4
til 3 prosent. Samtidig ønsker utvalget å beholde de 19 valgdistriktene, fremfor å gå ned til de nye
11 fylkene etter sammenslåingen. Dette for å beholde dagens fordeling og sikre en god fordeling
av mandater også geografisk.
Videre foreslår utvalget å fjerne areal som fordelingskriterie for stortingsmandater. Dette endres til
en ordning der hver region får minimum fire mandater, samtidig som alle mandater ut over det
første baseres på folketall. Deretter løftes alle regioner til minimum fire.
Utvalget ønsker også å endre maktforholdet mellom partiene og velgere ved at det innføres reelle
personvalg ved stortingsvalg av modell fra kommunevalgene. Dette gjelder likevel kun for den
partiliste man leverer, og det åpnes dermed ikke for slengere i storrings- og fylkestingsvalg.
Videre ønsker utvalget å utvide stemmeretten til også å gjelde 16-åringer. Dette har som hensikt å
fremme demokratisk interesse og erfaring, og er tenkt å være et grep som nyttes ved kommuneog fylkestingsvalg. Flertallet har samtidig valgt å ikke foreslå den samme senkingen av
stemmerettsalder ved stortingsvalg.
Når det gjelder forhold som beredskapshjemmel og klagesystem henvises det til utredningen
vedlagt saken.
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Elektroniske valg og IKT-systemer
Utvalget har vurdert muligheten for å innføre elektroniske valg. Utvalget har konkludert med at
dette ikke anbefales, spesielt med bakgrunn i at anonymiteten ikke kan sikres like godt som ved
personlig oppmøte i valglokale. Videre er det vanskelig å forsikre seg om at ingen utsettes for
utilbørlig press eller på annet vis får sin stemmegivning påvirket når det ikke skjer i eget valglokale.
Videre er sikkerheten ved elektronisk stemmegivning ikke like god som ved fysisk oppmøte, og det
kan oppstå situasjoner som skaper tvil knyttet til valggjennomføringen og dens troverdighet.
Utvalget mener likevel at elektronisk stemmegivning i valglokalene bør utredes, spesielt med sikte
på universell utforming.
Når det gjelder bruk av statlig IKT-system for gjennomføring av valget ønsker utvalget å lovfeste
dette. Dette gjelder dagens EVA-system. Dette betyr at alle kommuner må benytte systemet, og at
staten da får ansvaret for å tilby det, inkludert utvikling, opplæring og drift.
Til sist anbefaler utvalget også at det fortsatt skal foregå to separate tellinger av stemmer. I dag
scannes stemmene, i tillegg til en manuell opptelling. Dette sikrer at det er to helt uavhengige
systemer som benyttes, slik at en eventuell feil i et datasystem fremgår av det andre systemet for
telling.
Kommunedirektørens vurdering
NOU 2020:6 er en omfattende utredning som gir en veldig god gjennomgang av dagens
valgordning, samt de utfordringer man ser med ordningen. Både kommune- og fylkesreform har
også hatt påvirkning på ordningen og gitt spørsmål som må vurderes.
Utvalget har hatt en rekke dissenser og drøftinger gjennom sitt arbeid, og det er mange forslag
som ikke fremgår av flertallets innstilling. Dette gjelder både stemmerettsalder, valgdistrikter og
sperregrense for å nevne noen av de mest sentrale.
Det kan åpenbart være politisk interesse for å fremme endringsforslag til deler av innstillingen fra
utvalget, men fra et administrativt perspektiv fremstår flertallets innstilling i som et godt
gjennomarbeidet kompromiss der utvalgets mandat er tatt på alvor.
Miljøkonsekvenser
Ingen særskilte
Økonomikonsekvenser
Ingen særskilte
Andre konsekvenser
Ingen særskilte
Politisk handlingsrom
Det er særskilt følgende spørsmål som kan være blant de mest interessante:
Stemmerettsalder:
Her kan det være aktuelt både å beholde 18 års stemmerettsalder med henvisning til den generelle
myndighetsalder. Samtidig kan det være ønskelig å senke stemmerettsalder til 16 år også for
Stortingsvalg.
Proporsjonalitet og sperregrense:
Norge har mange partier på stortinget, noe som kan gi styringsutfordringer sammenlignet med land
som har vesentlig færre. Samtidig er det en demokratisk verdi å sikre en bredde og et
meningsmangfold også i landets parlament. En vesentlig høyere sperregrense ville gitt vesentlig
færre partier med reell innflytelse på stortinget, mens en lavere grense ville gitt mindre
disproporsjonal representasjon ved at flere partier normalt er over sperregrensen og deler
utjevningsmandatene med flere.
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Valgdistrikter:
Her er det to hovedmodeller, der man fra utvalget har valgt å beholde dagens 19 valgdistrikter. En
sammenslåing tilsvarende dagens 11 fylkesgrenser er vurdert. Dette ville imidlertid gitt en dårligere
geografisk fordeling. I Viken ville eksempelvis alle representanter kunne vært fra ett og samme
område, selv om distriktet ville fått et svært stort antall mandater pga folketall.
Konklusjon
Samlet sett vurderes flertallets innstilling å gi en modernisering av valgordningen, uten å gå for
langt eller skape fare for sviktende tillit til ordningen på sikt, og det anbefales derfor administrativt å
gi tilslutning til denne. Det er likevel en så politisk sak at den fremmes uten administrativ innstilling.
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