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KAPITTEL 1 

INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1 

Denne lov gjelder ved valg BV representanter til 
Stortinget, fylkesting 09 kommunestyrer. Mad mindre 
noe annet f01ger av den enkelte bestemmelse eller det 
enkelte kapittel, gjelder raglane 1 loven for aIle 
tre valg. 

§ 2 

I denne lov benyttes ved stortlngsvalg "fylke" i 
stedet for "valgdistrikt", jf. Grunnlovens § 58, 09 
nkommune" i stedet for "valgsogn", jf. Grunnlovens § 
59. Mad "fylke" forstAs ved fylkest1ngsvalg det samma 
som "fylkeskommune". 
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KAPITTEL 2 

STEMMERETT OG MANNTALL 

§ 3 

Stemmeberettlget ved valg ettar denne lover norake 
statsborgere som sanest i det Aret valgtinget hoI des 
viI ha fylt 18 Ar 09 som ikke her mlstet stemmeretten 
atter Grunnlovens § 53. Personer som ikke er norske 
statsborgere her stemmerett ved fylkestingsvalg og 
kommunestyrevalg dersom de her stAtt innf~rt 1 norsk 
folkeregister som bosatt 1 riket de tre slate Ar f0r 
valgdagen 09 eller fyller de vilkAr som gjelder for 
norake st&tshorgere. 

Norske statsborgere som pa valgdagen er bosatt 
utenfor r!ket. er likevel stemmeberettiget bare nAr 
de - taruten A oppfylle vilkArene i f0rste ledd 
f0rste punk tum - noen gang her stAtt Innf0rt 1 norsk 
folkeregister som bosatt 1 riket. 

Norske tjenestemenn som er ansatt i diplomatiet eller 
konsulatvesenet og deres husatand, er stemmeberetti
get uten hensyn til reglene i annet ledd. 

Den sam er stemmeberettiget atter reglene foran, mA 
dessuten v~re innf¢rt i manntall pA valgdagen for A 
kunne ut¢ve stemmerett. 

§ 4 

Manntallet over dem sam har stemmerett etter § 3 skal 
for hver kommune f¢res av valgstyret. Oet f¢res 
felles manntall for fylkestingsvalg og kommunestyre
valg. 

Departementet kan gi n~rmere forskrifter om hvordan 
manntallet skal f¢res. 

§ 5 

Manntallet utarbeides i de Ar det skal v~re valg. Til 
grunn legges folkeregisteret i kommunen. Folkeregis
tereta kontor har ansvaret for at valgstyret fAr et 
utkast til manntall sam er i samsvar med folkeregis
teret. Valgstyret kan kreve at manntallsutkastet blir 
skrevet ut kretsvis. 

I manntallet innf¢res de som den 1. juni i valgAret 
stAr innf¢rt i folkeregistarat som bosatt i kommunan, 
og som har stemmerett attar § 3. Personer som ar 
flyttet til kommunen skal mannta11sf¢res i kommunen 
dersom melding om flytting ar mottatt i kommunens 
folkaregister senest den 31. mai i valgAret. 
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LikesA innf¢res 1 m&nntallet de som har stemmerett 
atter § 3 09 som ar bosatt utenfor riket, s4fremt de 
noen gang i l¢pet av de siste tl Ar f0r valgdagen har 
v~rt £olkeregister£¢rt som bosatt i rlket, jf. femte 
ledd. Personer som er nevnt i § 3 annet lQdd, 09 som 
ikke har vmrt folkeregtsterf¢rt som bosatt 1 riket 
noen gang 1 l¢pet av de siste ti Ar f¢r valgdagen, 
akal f¢res inn i manntallet dersom s¢knad om slik 
innf0ring ar kommet inn til valgstyret sanest den 
1. august 1 valgAret kl. 15. S¢knaden rnA inneholde 
forsikring om at s¢keren fortsstt ar norsk statsbor
ger. Departementet kan 91 ~rmere forskrlfter om 
s¢knaden. Personer som ar nevnt 1 § 3 tredje ledd 
akal f¢res inn i manntallet uten s¢knad. 

De som har stemmerett attar § 3, 09 som flytter til 
riket 1. juni eller senere, skal - nAr de ikke har 
vzrt folkeregisterf~rt sam bosatt i riket noen gang i 
1~pet av de siste ti Ar f~r valgdagen - manntalls
f~res i den kommunen de flytter til dersom valgstyret 
fAr melding fra folkeregisteret am flyttingen senest 
kl. 15 dagen f~r det m~te sam er nevnt i § 9 f~rste 
ledd. 

Stemmeberettigede som er bosatt utenfor riket, jf. 
§ 3 annet og tredje 1edd, pA Svalbard eller Jan 
Mayen, ska1 mannta11sf~res i den kommunen hvor de 
sist var innf¢rt i folkeregisteret som bosatt. Det 
samme gje1der stemmeberettigede som flytter inn i 
riket 1. juni eller senere, nAr de noen gang i l~pet 
av de aiste ti ar f~r valgdagen har vzrt folkeregis
terf~rt som bosatt i riket. 

Per saner sam er d~de, strykes i manntallet. 

§ 6 

Valgstyret s~rger for at det senest den 2. august i 
valgAret er satt opp et utkast til manntall. Innen 
samme frist akal det settes opp en liste over dem sam 
har s~kt am a bli innf¢rt i manntallet, men sam en 
ikke har funnet A kunne f~re inn. Valgstyret s~rger 
for at disse straks blir gitt melding. I meldingen 
ska1 opplyses hvorfor vedkommende ikke er f~rt inn i 
manntallsutkastet, om den lovbestemte mAte A klage 
pA, jf. § 8, og tid 09 sted for det m~te sam er nevnt 
i § 9 f0rste ledd. 

§ 7 

Det utkast til manntall valgstyret har latt utarbei
de, jf. § 6, skal i tiden fra 09 med den 3. august 
til og med den 24. august i valgAret 1igge ute til 
alminnelig ettersyn pA de steder sam valgstyret 
bestemmer. Valgstyret skal f~r utleggingen kunngj0re 
tid 09 sted for denne, sammen med oppfordring til 
enhver am A klage, dersom en mAtte finne at en selv 
eller noen annen med urette er innf¢rt i eller 
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utelatt fra manntallet. Kunngj0rlngen akal dessuten 
redegj¢re for den lovbestemte mAten 6 klege p6. 09 
inneholde opplysning om hvor klagen ska1 innleveres 
09 slste frist for nAr den rnA v~re innkommet. semti
dig kunngj¢res tid 09 sted for kjenne!sesm¢tet, jf. § 
9 f¢rste ledd. 

Valgstyret s¢rger for at polltlske pertier som ar 
registrert etter § 17, 09 som stiller liste ved 
ve!get, fAr en avskrift BV manntallet uten betaling. 
Manntallsavskrifter 09 eventuelt annet materiel! som 
bygger pA manntallet, ken at parti bare bruke til 
partiformAl 09 ikke Qverlate til utenforstAende. 
MaterialIet akal tilintetgj¢res nAr det ikke lenger 
brukes. senest to Ar etter utl¢pet BV valgAret. 
Departementet kan 91 nzrmere forskrifter om dette. 

§ 8 

Klager over manntallet mA vmre kommet inn til valg
styret senest kl. 15 den 24. august i valgAret. 
Klsgene skal vmre skriftlige og begrunnat. En liste 
over dam sam klagene gjelder skal straka etter fris
tens utl0P 1egges ut pA de steder hvor mann tal let her 
v~rt 1agt ut. 

Valgstyret ska1 straks underrette dem hvis stemmerett 
det er reist innsigelse mot. 

§ 9 

Valgstyret ska1 senest den 31. august i va1gAret 
avholde m0te for A evsi kjennelser am innf0ringer 09 
strykninger i mannta11et. Den hvis stemmerett skal 
behandles, 09 den som har klaget, har rett til selv 
og ved fullmektig A utta1e seg og f0re bevis under 
m0tet. 

I kjennelsesm0tet kan innf¢ring i mann tal let skje 
etter klage, oppdaget feil eller nAr vedkommende har 
fAtt stemmerett eller viI fA stemmerett senest pA 
valgdagen. Innf0ring kan ogsA skje etter melding som 
nevnt i § 5 fjerde ledd. Strykning kan skje etter 
klage, oppdaget feil eller nAr vedkommende har mistet 
stemmeretten. Strykning kan ogsA skje etter melding 
fra valgstyret i en annen kornmune om at vedkommende 
er innf0rt i manntallet der. Er det grunn til A tro 
at den som blir innf0rt ogsA stAr i mannta11et i en 
annen komune, skal underretning om innf0ringen straks 
sendes til valgstyret der. 

§ 10 

Manntallet akal i tiden fra kjennelsesm¢tet og til 
stemmegivningen er slutt pA samtlige sternmesteder i 
komrnunen ligge til ettersyn pA de steder valgstyret 
bestemmer. Valgstyret skal f¢r vBIgdagen stryke de 
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som d~r aller mister stemmeretten 09 de som ar 
1nnf¢rt i manntallet 1 en annen kommune. nAr valgsty
ret fAr melding om innf¢ringen. Departementet ken. 
et~er s¢knad fra valgstyret, 91 samtykke til at per
soner som ikke ar kommet mad 1 manntallet.f¢res inn 
attar at kjennelses~tet ar 8vholdt. dersom utelatel
sen skyldes teknisk feil av generall karakter. Perso
ner 80m ar blitt norake statsborgere. ken f¢res inn i 
mann tal let aelv om valgstyret ikke har fAtt melding 
om dette f0r kjennelsesm¢tet ar holdt. 

Valgstyret skal straka sende underretning til dem 80m 
bIlr str¢ket 1 manntallet. ford! de lkke ar stemmebe
rettiget 1 kommunen aller ford! de har mistet stemme
ratten. attar at dette ar lagt ut attar § 7 f¢rste 
ledd. P4 samme mAte skal valgstyret underrette dem 
som i nevnte tidsrom blir innf¢rt i manntallet. 

§ 11 

NAr mann tal let skal brukes til avstemn1ng utenom valg 
til Stortinget. fylkesting eller kommunestyre. akal 
valgstyret foreta de strykninger eller t11f¢yelser i 
manntallet som f¢lger av avgj¢relser av stemme
rettssp¢rsmAl i henhold til klage atter § 70. Vidare 
stryker valgstyret dam som er d¢de. her mistet stem
meretten eller som den 30de dagen f¢r avstemnings
dagen ikke lenger stAr innf¢rt i folkeregisteret som 
bosatt i kommunen. Valgstyret f¢yer til i manntallet 
dem som oppfyller vilkArene for stemmerett ved av
stemningen og som den 30de dagen f¢r avstemningsdagen 
stAr innf¢rt i folkeregisteret som bosatt i kommunen. 
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KAPITTEL 3 

VALGBARHET OG PLIKT TIL A TA MOT VALG 

§ 12 

Valgbar til Stort1nget 09 p11ktlg til A ta mot valget 
er enhver som har stemmerett ved vBlget. og Born har 
oppholdt seg 1 r1ket i minst ti Ar 09 Born ikke er 
utelukket eller fritatt. 

Valgbar til fylkestinget 09 pliktlg til A ta mot 
valget er enhver som har stemmerett ved valget. 09 
som stAr Innf~rt 1 folkereglsteret som bosatt 1 en BV 
kommunene i fylket pA valgdagen og som lkke er ute
lukket eller fritett. 

Velgber til kommunestyret 09 pliktlg til A ta mot 
valget er enhver som har stemmerett ved valget, og 
som stAr Innf~rt 1 folkereglsteret som bosatt 1 kom
munen pA valgdagen 09 som ikke er utelukket eller 
fritatt. 

§ 13 

Utelukket fra valg til Storttnget er: 

a) ansatte 1 departementene, med unntak BV statsr6der 
09 statssekret~rer 

b} hoffets ansatte og dets pensjonister 

c) ansatte i diplomatiet og konsulatvesenet 

Utelukket fra valg til fylkestinget er fylkesmannen, 
assisterende fylkesmann og den som i vedkommende fyl
keskommune er administrasjonssjef eller dennes sted
fortreder, er sekret2r for fylkestinget, er leder av 
forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjo
nen i fylkeskommunen eller foretar revisjon for fyl
keskommunen. 

Utelukket fra valg til kommunestyret er fylkesmannen, 
assisterende fylkesmann og den som i vedkommende 
kommune er administrasjonssjef eller dennes stedfor
treder, er formannskapssekret2r, er leder av forvalt
ningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i 
kommunen, eller foretar revisjon for kommunen. 

Hvorvidt en person akal utelukkes fra valg til Stor
tinget avhenger av hvorvidt han eller hun innehar 
stillingen pA valgdagen. Ved valg til kommunestyre og 
fylkesting er utelukkelse avhengig av om vedkommende 
innehar stillingen nAr organet trer i funksjon. 
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§ 14 

Rett til A kreve seg fritatt for A st! pA en liste 
ved stortingsvalg har: 

a) den som er stemmeberetttget 1 at annet fylke 

b) den som her rn¢tt sam representant p6 aIle ordent-
11ge Starting attar forrige valg 

c) den som innen valgArets utl¢p har fylt 60 Ar 

d) den som er medlem av et part! som er registrert 
atter § 17, oAr vedkommende er oppf¢rt som kandi
dat pA at 11ste£orslag som lkke er fremsatt BV 
dette partiet. 

Rett til A kreve seg fritatt for valg til fylkestlng 
09 kommunestyre har: 

8) den som innen valgArets utl¢p her fylt 65 6r 

b) den som ved valg6rets utl¢p har gjort tjeneste som 
medlem av henholdsvis fylkestlnget 09 kommunesty
ret de siste fire Ar 

c) den som her rett til fritak attar andre lover 

d) den som er medlem av at parti som er registrert 
etter § 17, nAr vedkommende er oppf¢rt som kandi
dat pA et listeforslag som ikke er fremsatt av 
dette partiet. 
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KAPITTEL 4 

VALGETS FORBEREDELSE OG GJENNOMF0RING 
VALGSTYRET, FYLKESVALGSTYRET DC RIKSVALGSTYRET 

§ 15 

I hver kommune skal det vmre at valgstyre som beater 
av formannskapet. 

Valgstyret velger leder 09 nestleder. 

Valgstyret traffer sine 8vgj~relser i m~te. Gyldig 
avgj~relse ken bare treffes nAr minst halvparten 8V 

medlemmene del tar i forhandlingene 09 avgj¢relsen. 
Vedtek fattes mad flertall 8V de stemmer som avgis. I 
tilfel1e stemmelikhet gj¢r lederens stemme utslaget. 

valgstyret ken overdra til laderan, at arbeidsutvalg 
pA minst tre medlemrner eller sekretmren A traffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som rnA 
ansea som kurante. Laderan ken bestemme, nAr for
holdene gj¢r det n¢dvendig, at kurante enkeltsaker 
akal avgj¢res ved sirkulasjon mellom valgstyrets med
lemmer. 

valgstyret oppnevner selv de n~dvendige hjelpere. 

AIle m~ter hoI des for Apne d~rer, med mindre lukkede 
d~rer er n~dvendig for A hindre at opplysninger 
underlagt taushetsplikt blir spredt. 

§ 16 

I hvert fylke skal det v~re et fylkesvalgstyre som 
bestAr av fylkesutvalget. I fylke som omfatter bare 
~n komrnune, bestAr fylkesvalgstyret av valgstyrets 
medlemrner. 

Bestemrnelsene i § 15 annet, tredje, fjerde, femte og 
sjette ledd gjelder tilsvarende for fylkesvalgstyret. 

§ 16a 

Kongen oppnevner et riksvalgstyre i de Ar det holdes 
stortingsvalg. Riksvalgstyret skal ha minst fem med
lemrner med varamedlemmer. Kongen oppnevner leder og 
nestleder, og gir nmrmere bestemmelser om hvem som 
skal fungere som arbeidshjelp for riksvalgstyret. 

§ 15 tredje og sjette ledd gjelder tilsvarende for 
riksvalgstyret. 
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REGISTRERING AV POLITISKE PARTIER 
§ 17 

Et politisk parti kan s~ke notarius publicus i Oslo 
om A bl! registrert med at bestemt partinavn. S~kn8-
dene rnA vzre underskrevet av medlemrnene av partiets 
hovedstyre. Som vedlegg til s~knaden rnA f¢lge ut
skrift av rn¢teboken for det m¢tet hvor partiet ble 
opprettet. Av denne rnA fremga hvem som pa m¢tet ar 
valgt til medlemmer BV partiets hovedstyre. Utskrif
ten rnA vzre bekreftet av diase medlemmene. Underavde
ling av polltisk organ1sasjon ken ikke bl! reg1s
trert. 

Samman mad s¢knad om registrering rnA det le9ges frem 
for notarius publicus egenhendig underskrevet erklm
ring fra minst 5 000 personer som har stemmerett ved 
stortingsvalg, om at de ¢nsker partiet registrert. 
Stemmerettsalderen rnA v~re nAdd innen utgangen av det 
kalenderAr s¢knaden er fremsatt. Hver underskrift rnA 
V2re detert, og dateringen rnA ikke v~re mer enn ett 
Ar eldre enn s¢knaden. Hver underskrivers postadresse 
og f¢dselsdato rnA v~re pAf¢rt. Det skal legges til 
grunn at de oppf¢rte underskrivere selv her skrevet 
under pA erkl~ring som nevnt, og at de gitte erklz
ringer og opplysninger er riktige, med mindre szrlige 
forhold tilsier noe annet. 

Et parti kan ikke bli registrert dersom partinavnet 
er utsatt for A bli forvekslet med partinavn som 
allerede er registrert. Partiet kan heller lkke 
reglstreres dersom navnet er utsatt for A bli for
vekslet med navn pa parti som tldllgere ar s¢kt 
registrert, med mindre sistnevnte s¢knad er endelig 
avslAtt. Et registrert partinavn blir frltt fire Ar 
etter at partiet er oppl¢st eller har skiftet navn. 
Navnet blir 09sA fritt nAr partiet ved to pAf¢lgende 
stortingsvalg ikke har stilt valgliste i noe fylke. 

Om saksbehandlingen gjelder reglene 1 forvaltningslo
ven uten hinder av dennes § 4. 

Klage over vedtak sorn treffes av notarius publicus 
avgj¢res av en nemnd som oppnevnes av departementet. 
Vedtak av notarius publicus eller av nemnda om regis
trering av partier skal kunngj¢res i Norsk lysnings
bled. 

S¢knad om reglstrering rnA v~re kommet inn til notari
us publicus senest 31. mars i valgaret for at regis
treringen skal ha virkning ved valget. 

Et parti sam allerede er registrert kan s¢ke notarius 
publicus om A fa endre det registrerte navnet. I sa 
fall gjelder bestemmelsene i denne paragrafs f¢rste. 
tredje, fjerde og femte ledd tllsvarende, likevel 
sIlk at den utskrift som er nevnt i f¢rste ledd er
stattes av utskrift av m¢teboken fra det m¢tet hvor 
det ble vedtatt A endre navnet pA partiet. 
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NOMINASJON 
§ 18 

NAr at part! som ar registrert ettar § 17 holder m~te 
for 6 nominare kandidater til Stortinget eller fyl
kesting i s&msvar mad raglane i dette 8vsnitt, har de 
valgte utsendingene som del tar 1 m~tet krav pA skyss-
09 kostgodtgj¢relse av statskassen attar regulatlvet 
for reiser innenlands for statens rego!og. 

Tl1sidesettelse BV lovens regler bevirker lkke i noe 
tilfelle at nomlnasjonen ar ugyldig. 

§ 19 

Nomlnasjonsrn¢te for fylket sammenkalles BV styret for 
partiets organisasjon i fylket eller - om sIlk orga
nisasjon ikke finnes - av partletB hovedstyre. Styret 
s¢rger for at valg pA utsendinger fra kornmunene i 
fylket, jf. § 22, ken bl! holdt i tide, 09 for at ut
sendingene underrettes om tid 09 sted for nomine
sjonsm¢tet. 

PA de m¢ter som omhendles i § 22 ken det holdes ev
stemning over hvilke personer deltakerne ¢nsker 
oppf¢rt pA pertiets forsleg til velgllste, og i 
hvilken rekkef¢lge de ¢nskes oppf¢rt. 

Blir det holdt slik evstemning, skal m¢telederen 
snerest mulig, og i god tid f¢r nominssjonsm¢tet 
hOldes, sende underretning om avstemningen til styret 
for partiets fylkesorganisesjon eller - hvis partiet 
ikke her fylkesorganisasjon - pertiets hovedstyre. 
Styret setter 0PP en oversikt over utfallet ev disse 
evstemningene, og s¢rger for at oversikten blir legt 
frem pA nominasjonsm¢tet. 

Nominesjonsm¢tet hoI des pA et pessende sted som 
festsettes av styret. M¢tet be stAr ev de utsendingene 
som er velgt fra kommunene i fylket, jf. §§ 20-22. 
Leder og sekret~r for partiets organiS8sjon i fylket 
eller - hvis sllk organisasjon ikke finnes - partiets 
hovedstyre ken delta i forhandlingene med tale- og 
forslagsrett. De her ikke stemmerett, med mindre de 
er valgt som utsendinger fra en kommune. M¢tet holdes 
for Apne d¢rer, dersom utsendingene vedtar datte. 

To eller flere partiers nominasjonsm¢ter kan etter 
forsleg fra vedkommende partistyrer vedta A holde et 
felles nominesjonsm¢te. Dersom et nominasjonsm¢te rnA 
utsettes ev denne grunn, fAr deltakerne ikke kost
godtgj¢reise fra statskassen for den tiden som medgAr 
pga. utsettelsen. Heller ikke fAr utsendingene skyss
gOdtgj¢relse for reiser sam mAtte sky Ides utsettel
sen. 
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oet skal f~res bok over nom1n8sjonsm~tets forhand
linger. I boken innf¢res navnene pA dem som delter 1 
m¢tet, sammen med de beslutninger som treffes pA 
m¢tet, mad stemmetall. 

utsendingenes fullmakter, jf. § 21, skal fremlegges 
pA nominasjonsm¢tet. Fullmaktene 1 original skal 
sammen med utskrift BV m¢teboken aendes fylkesmannen. 

Den nominasjonen som foretas av nominasjonsm¢tet er 
endelig, med m1ndre den 1 samsvar med partiets ved
tekter forelegges partiets stemmeberettigede med
lemmer i fylket til uravstemning. 

I sA fall er resultatet BV uravstemn1ngen partiets 
endelige nominasjon 1 fylket. 

Styret for part1ets fylkesorganisasjon eller - hvis 
slik organisasjon 1kke finnes - part1ets hovedstyre 
skal 91 fylkesmannen underretn1ng om uravstemningen 
og utfallet av denne. 

§ 20 

Antall utsendinger fra en kommune til et partis nomi
nasjonsm~te beregnes ved stortingsvalg pA grunnlag av 
partiets stemmetall i kommunen ved sist foregaende 
stortingsvalg, og ved fylkestingsvalg pa grunnlag av 
partiets stemmetall i kommunen ved sist foregaende 
fylkestingsvalg, pa f~lgende mate: 

For 20-150 stemmer: 1 utsending 

For overskytende antall inntil 1900: 1 utsending for 
hvert pabegynt 
250 

For overskytende antall inntil 7 900: 1 utsending for 
hvert pAbegynt 
400 

For ytteligere overskytende antal1: 1 utsending for 
hvert pabegynt 
700 

Dersom det ble avgitt vesentlig ferre stemmer enn 
vanlig i en kommune ved det sist foregaende valg, kan 
fylkesmannen bestemme at antall utsendinger skal be
regnes pa grunnlag av 8vgitte stemmer ved det nest 
foregaende valg. 

Dersom en kommune er blitt delt eller noen del BV 
dens omrade overf~rt til en annen kommune etter det 
sist foregaende valg, be stemmer fylkesmannen hvordan 
antall utsendinger fra kommunen, beregnet ettar 
reglene i f~rste, eventuelt annet ledd, skal fordeles 
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p6 de ber¢rte kommuner. Vedkommende pcrtiorgenisasjon 
akal he anledning til A uttale seg f¢r fylkesmannen 
tar sin 8vgj¢relse. 

§ 21 

Utsendingene til nominasjonsm¢tet valges p6 perti
m¢te, som ken hoI des pA ett eller flere stader i kom
munan. Partim0te skal mad minst 8 dagers frist -
bekjentgj0ringsdagen 09 m¢tedagen iberegnet - gj¢res 
alminnelig kjent for partiets med!emmer i kommunen. 
Rett til A m¢te 09 A stemme har de medlemmer av 
partiet som er bosatt i kommunen 09 her stemmerett 
ved valget. I partiets vedtekter ken det likevel 
bestemmes at bare medlemmer av partiets representant
skap i kommunen akal he m¢terett 09 stemmerett. ~tet 
holdes for 6pne d¢rer dersom de stemmeberettigede 
deltakere vedtar det. Bare personer som antas A ha 
stemmerett 1 kommunen ved valget kan velges som ut
sendlnger til nomlnasjonsm¢tet. For ¢vrig bestemmer 
vedkommende partiorganisasjoner hvordan m¢tene skal 
ordnes og ledes. 

Oet utferdiges skriftlig fullmakt for de valgte ut
sendingene. Fullmaktene skal inneholde opplysninger 
om hvordan og nAr m¢tet er gjort kjent for partiets 
medlemmer. For ¢vrig mA fu11maktene inneh01de de opp
lysninger som er n¢dvendige for at det skal kunne ses 
at lovens forskrifter er fulgt. Fullmaktene under
skrives av m¢telederen 09 to av deltakerne. 

Holdes m¢te til valg av utsendinger pA flere steder i 
kommunen, skal fullmakten underskrives av lederne for 
samtlige m¢ter. 

NAr det foretas avstemning over de personer parti
m¢tets deltakere ¢nsker oppf¢rt pA forslaget til 
valgliste, 09 i hvilken rekkef¢lge de ¢nskes oppf¢rt, 
jf. § 19 annet ledd, skal en i m¢teboken f¢re inn 
antall deltakere pA partim¢tet, navnene pA dem som 
¢nskes oppf¢rt pA listeforslaget og antall avgitte 
stemmer. Bekreftet utskrlft av det bokf¢rte skal 
straks sendes styret for partiets fylkesorganisasjon 
eller - hvis partiet ikke her fylkesorganisasjon -
partiets hovedstyre. 

Oersom det ikke er holdt partim¢te 1 en kommune, 
eller partim¢tet ikke er h01dt i samsvar med lovens 
bestemmelser, eller de valgte utsendinger ikke m¢ter 
pA nominasjonsm¢tet, har 1ikevel de utsendinger som 
m¢ter krav pA skyss- og kostgodtgj¢relse, med mlndre 
den begAtte feil skyldes det partiorganet som etter 
§ 19 f¢rste 1edd skulle sammenkalle nominasjonsm¢tet. 
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§ 22 

Dersom at part! som ikke stilte liste ved det stst 
foreg6ende valg, holder nomln8sjonsm~te 1 fylket, har 
utsendingene krav pA skyss- 09 kostgodtgj~relse attar 
reglene i denne loven dersom de er valgt i samsvar 
mad raglane i § 21. Dat er at vilkAr at utsendingenes 
antall ikke vesentlig overskrider det antall partiet 
skulle hatt attar § 20, nAr en legger til grunn det 
stemmetall partiet oppnAr ved det valg nominasjonen 
gjelder. Utsendingene har rett til godtgj~relse aelv 
om dares fordeling pA kommunene ikke samsvarer mad 
lovens regIer, forutsatt at det finnes antakellg at 
partiorganisasjonen har handlet attar beste skj~nn. 

§ 23 

Dersom at registrert part! ved det slst foreg6ende 
valg stilte liste sammen mad velgere som organ!sa
sjonsmessig ikke representerer noe slikt part!, 
regnes alle stemmer som er avg!tt til denne listen 
til det registrerte partiet. 

Dersom to eller flere registrerte partier stilte fel
lesliste ved det sist foregAende valg, beregnes 
antall utsendinger for partiene under ett og fordeles 
s~rskilt for hver kommune. Skulle partiene i en 
kommune ha f~rre utsendinger enn antall partier som 
deltok i felleslisten, fAr de likevel en utsending 
hver. Kan partiorganisasjonene ikke bli enige om for
delingen, avgj~r fylkesmannen saken, etter at partie
ne har fAtt anledning tIl A uttale seg. 

Bestemmelsene 1 f¢rste og annet ledd gjelder tIlsva
rende dersom to eller flere registrerte partier ved 
det sist foregAende valg her stilt fellesliste sammen 
med velgere som organisesjonsmessig ikke represente
rer noe parti. 

FORBEREDELSEN AV VALGET 

Valg av stortlngsrepresentanter skal holdes i alle 
kommuner 1 landet pA en og samme deg i september 
mAned i hver stortingsperiodes siste Ar. Valg ev fyl
kesting og kommunestyre skal holdes i alle kommuner i 
landet pA en og samme dag i september mAned hvert 
fjerde Ar. 

Kongen fast setter i god tid f¢r valget valgdagen 
etter f¢rste ledd til en mendeg. Kommunestyret ken 
likevel bestemme at det i vedkommende kommune akel 
holdes valg ogsA pA s¢ndagen f¢r den valgdagen som er 
fastsatt av Kongen. 
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§ 25 

1. Bt forsleg til valgliste rnA for A kunne godkjennes 
fylle f~lgende krav: 

a) Oet rnA v~re innlevert senest 1. juni i valgAret. 
Et 11steforsleg ansaa innlevert ved stortlngsva!g 
09 fylkestingsvalg oAr det er kommet fylkesva!g
styret i handa. 09 ved kommunestyrevalg nAr det er 
kommet valgstyret 1 handa. Oat ansea ogsA 100-
levert oAr det er levert til posten eller tele
grafstasjon for viderebefordring, eller til 
offentlig tjenestemann som her fullmakt til 6 
motte listeforslaget. 

b) Det rnA tydellg ang1 hvl1ket velg det gjelder, 09 
dessuten he en overskrift som anglr det part! 
eller den gruppe det gAr ut fra, 09 som ikke 
ken lade til forveksllng. jf. § 26 nr. 1 slate 
ledd. 

UtgAr liste£orslaget fra at part! som er regiB
trert etter § 17, akal partibetegnelsen i liste
overskriften vzre enalydende med partiets regia
trerte navn. 

c) Oet mA ved stortingsvalg vzre utfylt i tyde1!g 
rekkef~1ge med s6 mange forskjellige navn som det 
skal velges representanter til Stortinget fra 
fylket, jf. Grunn10vens § 58 tredje ledd. Fors1a
get kan dessuten utfylles i fortsatt rekkef¢lge 
med !nnt!l 6 andre forskjellige navn. 

Oat mA ved fylkestingsvalg v~re utfylt i tydelig 
rekkef¢lge med s6 mange forskjellige navn som det 
skal velges representanter til fylkestinget. 

Ved kommunestyrevalg ma det vzre utfylt i tyde1ig 
rekkef¢1ge med sa mange forskjellige eller en gang 
gjentatte navn som det skal velges repreaentanter. 
Gjentatte navn akal sta f~rst pA listen, 09 gjen
takelsen skal skje pa plassen ~rmest etter. 

Ved fylkestingsvalg og kornmunestyrevalg ken liste
forslaget dessuten i fortsatt rekkef¢lge ut
fylles med inntil 10 andre forskjellige navn, men 
hvor fylkestinget/kommunestyret skal ha minst 41 
representanter med inntil 20 andre forskjellige 
navn, og hvor fylkestinget/kommunestyret skal ha 
m!nst 71 representanter, med !nnt!l 40 andre for
skjellige navn. 

Kandidatene skal v~re betegnet med fornevn og et
ternavn, og - hvis det er n¢dvendig for a unnga 
forveksling - med stilling og/eller bostedsadres
se. 
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d) Oat rnA ved stortingsvalg 09 fylkest1ngsvalg vare 
egenhendig underskrevet BV minst 500 personer med 
stemmerett i fylket, 09 ved kommunestyrevalg av 
minst like mange personer med stemrnerett 1 kommu
nen som det skal valges kommunestyrerepresentan
tar. Underskriverne rnA ikke etA som forslagsstil
lere pa noe annet foraleg som gjelder samme valg, 
jf. § 26 nr. 1, femte ledd. 

Utgar forslaget fra at parti som ar registrert 
atter § 17, er det ved stortingsvalg 09 fylkes
tingsvalg nok at forslaget ar underskrevet av 
leder 09 sekretar for partiets lokalavde11ng 1 
fylket. 09 ved kommunestyrevalg av leder 09 sekre
tar for partiets lokalavde11ng 1 kommunen, dersom 
vedkommende har stemmerett i det fylket/den kommu
nen 11steforsleget gjelder. I stedet for leder 
og/eller sekret~r som ikke her stemmerett i det 
fylket/den kommunen listeforsleget gjelder, ken 
listeforslaget underskrives av like mange styre
medlemmer for vedkommende lokalavdeling, som har 
stemmerett i det fylket/den kommunen listeforsla
get gjelder. Dersorn partiet ikke har lokalevdeling 
i fylket/kommunen, gjelder bestemme1sen i f~rste 
ledd. 

UtgAr fors1aget fra bAde parti som er registrert 
etter § 17 og fra ve1gere som organisasjonsmessig 
ikke representerer noe slikt parti, gje1der ogsA 
bestemmelsene i f~rste 1edd. 

Et parti, herunder innbefattet aIle 10ka1avde1in
ger, fylkesavdelinger og tilsluttede pertiavdelin
ger, ken bare stille en liste i hvert fylke ved 
stortingsvalg og fylkestingsvalg, 09 en liste i 
hver kommune ved kommunestyrevalg. 

e) Det rnA ikke ha kandidat felles med andre forslag 
som gjelder samme valg, jf. § 26 nr. 1 fjerde 
ledd. 

2. Et forslag til valgliste rnA videre inneholde angive1-
se av en tillitsmann med varamann blant dem som har 
underskrevet listeforslaget, som fylkesvalgstyret/ 
valgstyret kan henvende seg til ved forhand1inger om 
listeforslaget. 

Listeforslaget b¢r inneholde fortegnelse over et til
litsutvalg pA 10 personer med 3 vararepresentanter 
blant forslagsstillerne sam kan gi erkl~ring om A 
ka11e tilbake listeforslaget, jf. nr. 4. Er det ikke 
utpekt tillitsutvalg, anses de 10 f¢rste forslags
sti11erne som tillitsutvalg og de 3 neste sam vara
representanter. Sty ret for den partiavdeling som har 
underskrevet et listeforslag i samsvar med nr. 1 
bokstav d anses i dette tilfelle som tillitsutvelg. 
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Llstefors!aget ken ikke 1nneholde annen informasjon 
til velgerne enn de opplysninger som kreves i nr. 1 
09 1 f~rste ledd i bestemmelaen her. 

3. Som vedlegg til listeforslaget skal f~lge en forteg
nelse over kandldatenes f¢dselsdato. Dersom en kandi
dat til fylkestlngsvalg/kommunestyrevalg ikke er 
innf¢rt 1 folkeregister som bosatt i fylket/kommunen 
1. juni i va!gAret. rnA det ogsA 119ga ved en erklz
ring fra vedkommende om at sA viI yare tilfelle innen 
valgdagen. Er 11ste£orslsget underskrevet i samsvar 
med reglane lor. 1 bokstav d £¢rste ledd, jf. annet 
ledd annet punktum 09 tredje ledd, skal det videre 
119ge ved en fortegnelse over forslagsstl11ernes f¢d
selsdato 09 bostedsedresse. 

4. Et fora lag til valgliste kan kalles tilbake BV for
slagets tillitsutvalg. Erklaring am tilbekekallelse 
av listeforslag mA vare innlevert senest 20. juni i 
valgAret. Bestemmelsene i nr. 1 bokstev e annet og 
tredje punktum gjelder tilsvarende. 

5. Fylkesvalgstyret/valgstyret skal underrette samtlige 
kandidater pA listeforslagene. I underretningen skal 
gj~res rede for grunnene for A kunne kreve seg 
fritatt for valg, og at slike krev rnA fremsettes 
skriftlig og - sammen med n~dvendige begrunnelser og 
attester - v~re kommet inn til fylkesvalgstyretl 
valgstyrets adresse innen an bestemt data. Underret
ningen skal ogsA inneholde opplysning am at retten 
til A kreve seg frltatt er gAtt tapt dersom krevet 
lkke er fremsatt pA den mAten og innen den frist sam 
er fastsatt, jf. likevel § 56 f~rste ledd. Departe
mentet fastsatter skjema for underretningen. 

§ 26 

1. Fylkesvalgstyret/valgstyret avgj~r om forslagene til 
valglister og tilbakekallelser etter § 25 nr. 4 skal 
godkjennes, og unders~ker om kandidatene og forslags
stillerne oppfyl1er de lovbestemte vilkArene. For
slagsstillerne plikter, nAr fylkesvalgstyret/valgsty
ret krever det, A legge frem den dokurnentesjon sam er 
n~dvendig for A vise at vilkArene er oppfylt. 

Oversittes fristene sam er satt i § 25 nr. I og 4, 
ken det lkke avhjelpes. Etter at fristan sam er satt 
i nr. 1 er utl~pt, kan forslagsstillerne bare gj~re 
de endringer i listeforslagene sam mAtte v~re n~dven
dig for A bringe forslagene i samsvar med lovans 
krav. 

For ~vrig skal fylkesvalgstyret/valgstyret aller dets 
leder ved forhandlinger med den utpekte tillitsmann 
s~ke A bringe forslag aller tilbakekallelser i fore
skrevet stand. 
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Star en forslagsst111er pa flere listeforslag for 
samme valg, akal han 91S pAl egg om a s1 fra innen en 
bestemt frist hvilket foralag han vil atA pA. Svarer 
han ikke, strykes han som forslagsst111er BV aIle 
foralag. StAr en kandidat pa flere listefors!ag som 
gjelder samme valg, akal han 91S tilsvarende pAlegg. 
Svarer han ikke bIlr han staende pa det fors!aget som 
f~rst ar 1nnlevert uten senere A v~re tilbakekalt, 
men strykes BV de andre fors!agene. 

En kandidat som ikke er valgbar, strykes BV listefor
siaget med mindre det blir dokumentert at vedkommende 
oppfyller valgbarhetsvilkarene pa valgdagen. En kan
didat som blir fritatt atter raglene 1 § 14 09 § 25 
nr. 5 strykes BV listefors!aget. 

Til1itsmannen bestemmer hvilket navn skal settes inn 
pA en plass som er blitt ledig fordi en kandidat er 
blitt str¢ket av listen. Gj¢r han ikke det. rykker de 
etterf~lgende kandidater opp i uforandret rekkef~lge. 

NAr det etter at fristen etter § 25 nr. 1 ar gAtt ut. 
skal settes inn et navn i stedet for et som er str~
ket, rnA tillitsmannen legge trem skriftlig erklmring 
ira den nye kandidaten om at vedkommende er villig 
til A stA p6 listen. Oet kan ikke settes inn navn som 
allerede er f~rt opp p6 et annet innlevert listefor
slag for samme valg. 

Har flere valglister for samme valg samme overskrift, 
eller overskrifter som ikke tydelig skiller seg fra 
hverandre, og saken ikke blir ordnet ved for hand
linger, seirer det forslaget som er innlevert f~rst. 
Enerett til partinavn etter § 17 gar likevel all tid 
foran. 

2. Listetorslagene skal, etter hver som de kommer inn, 
ligge til ettersyn i fylkeva1gstyrets/va1gstyrets 
1oka1er. Senest den 10. august i valgaret skal fyl
kesvalgstyret/va1gstyret i eller ved sitt Iokale slA 
opp bekreftede avskrifter av de godkjente forslag som 
offisielle valglister. hver liste med en overskrift 
som nevner hvilket valg og hvilket fylke/hvilken 
kommune den gjelder, tidspunktet for va1get, det 
parti eller den gruppe listen utgar fra 09 till its
mannens navn. Samtidig med at avskriftene bllr slatt 
opp, skal tillitsmannen for hver liste fA tilsendt en 
avskrift BV den godkjente listen. 

Fylkesvalgstyret/valgstyret skal dessuten - sa vidt 
mulig innen samme frist som nevnt i foregaende ledd -
kunngj~re overskriftene pa de godkjente listeforsla
gene i Bvisene i fylket/kommunen. 

Fylkesvalgstyret s¢rger for at alle valgstyrer i 
fylket far tilsendt et tilstrekkelig antall av aIle 
de godkjente listene ved stortingsvalg og fylkes
tingsvalg hl.a. til oppslag i valglokalene. 
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3. Fylkesvalgstyret s¢rger for at det ved stortlngsvalg 
09 fylkestingsvalg bIlr trykt at tl1strekkellg antall 
stemmesedler BV aIle godkjente valglister i fylket 
til bruk for velgerne i valglokalene. Stemmesedlene 
ved stort!ngsvaig skal vmre hvite, 09 stemmesedlene 
ved fylkestlngsva!g skal vmre b16. Ved kommunestyre
valg s¢rger valgstyret for at det til bruk for vel
gerne i valglokalene bIlr trykt at tl1strekkellg 
antall hvlte stemmesedler BV aIle godkjente valglls
tar i kommunen. 

Likeledes skal fylkesvalgstyret ved stortingsvalg og 
fylkestingsva!g s¢rge for at valgstyrene i fylket 
bllr utstyrt med at tilstrekkellg antall blanke stem
mesedler, BV samma farge 80m de trykte stemmesedler. 
Til!itsmannen for den enkelte vaIgIiste ken utover 
det antall som trykkes til bruk for velgerne, for 
egen regning kreve A fA det antall stemmesedler han 
¢nsker. Krav am dette rnA i tilfelle fremsettes 
skriftlig innen den frist fylkesvalgstyret/valgstyret 
fastsetter. 

Departementet kan gi n~rmere bestemmelser am inn
holdet og utformingen ev trykte stemmesedler, herun
der om veiledning for velgerne om fremgangsmAten ved 
velget og om trykningstekniske metoder som ken lette 
behandlingen og opptel1ingen av stemmesedlene. 

§ 27 

Valgtingene holdes i h¢velige lokaler som valgstyret 
velger. Tinget holdes i kirken dersom en ikke har 
andre tjenlige lokaler. Velgstyret b¢r Ie valgting 
holdes pA flere steder i kommunen hvor det finner det 
0nskelig av hensyn til velgerne. Vedtek am A foreta 
endringer i stemmekretsinndelingen mA vmre gjort 
senest 31. mars i valgAret. 

I kommuner hvor det skel holdes valgting s¢ndag og 
hvor stemmegivning ska1 foregA pA flere steder, kan 
valgstyret bestemme at ett eller flere valglokaler 
ikke akal holdes Apne s¢ndag. 

PA hvert atemmested foregAr stemmegivning for en viss 
del av mannta11et. 

§ 28 

Skal stemmegivning foregA pA flere steder i kommunen, 
leder et stemmestyre med minst 4 medlemmer valgtinget 
pA hvert ated. 

Valgstyret velger medlemmer og varamedlemmer til 
atemmestyrene, og ledere og nestledere for dem. 
Valgber og pliktig til A motte velg er enhver sam er 
manntallsf¢rt i kommunen ved valget. En b¢r for
trinnsvis velge personer sam bor i vedkommende stem
mekrets. 
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§ 29 

Valgstyret kunngj¢r nAr 09 hvor valgtinget akal 
holdes 09 nAr stemmegivningen akal v~re avsluttet. 
Kunngj¢ringen skjer en av de slate dagene f¢r valget. 
Dersom valgstyret ¢nsker 6 kunngj¢re valgtinget flere 
ganger b¢r f¢rste kunngj¢ring £oretes 3 til 4 uker 
f¢r va!get. 

Tiden for stemmegivningen b¢r settes rommelig. Den rnA 
p6 mandag v~re minst 5 timer. Stemmegivnlngen ken 
tidligst 8vsluttes kl. 20. Valgstyret ken likevel i 
visae tilfelle vedta at valglokalene akal stange p6 
at tidllgere tldspunkt. VilkAret for at slikt vedtak 
er enten, at det antas A v~re un¢dvendi9, eller, at 
det vil skape vanskeligheter, A holde valglokalene 
6pne til k!. 20. Vedtak som nevnt 1 fjerde punktum 
skal v~re enstemmig 09 begrunnet. Stemmetiden pA 
s0ndag mb under ingen omstendigheter settes kortere 
enn 3 timer, og stemmegivningen ken tidligst te til 
k1. 13. 

FORHANVSSTEMMEGIVNING 
§ 30 

En velger som vil v~re forhindret fra A m0te person
lig pA valgtinget kan etter reglene i dette avsnitt 
avgi stemme pA forhAnd hos en stemmemottaker i eller 
utenfor den kommunen hvor vedkommende er stemmeberet
tiget. 

ForegAr stemmegivningen i et land hvis regelverk er 
til hinder for medvirkning av en stemmemottaker, 
skjer den i samsvar med reglene i § 34a, forutsatt at 
dette ikke strider mot landets regelverk. 

§ 31 

ForhAndsstemmegivning rnA ikke foregA tidligere enn 
1. juli i valgAret. Valgstyret plikter 4 legge for
holdene til rette slik at velgerne kan avgi for
hAndsstemme f.o.m. 1. julio 

Stemmeg1vn1ngen rnA ikke foregA senere enn siste 
l¢rdag f¢r val get kl. 20. I kommuner hvor det ikke 
skal holdes valgting s0ndag, skal det likevel v~re 
adgang til 6 avgi forh6ndsstemme minst 2 timer denne 
dagen, pA de steder valgstyret bestemmer. Forh4nds
stemmegivning som nevnt i foregAende punktum rnA 1kke 
foregA f¢r kl. 13 og ikke etter kl. 20. 
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Under enhver omstendighet rnA stemmegivningen foregA 
sA tidlig at £orhAndsstemmeglvningen uten szrllge 
foranstaltninger fra stemmemottakerens side ken vzre 
vedkommende valgstyre i hende f~r stemmeglvningen p6 
valgtinget avsluttes. 

§ 32 

Som stemmemottaker tjenestegj~r: 

8) Stemmemott8kere oppnevnt BV valgstyret. 

Valgstyret oppnevner det antall stemmemottakere 
som aosea n~dvendig for A gjennomf~re forhAnds
stemmeglvnlngen p6 en forsvarllg mAte. Som stemme
mottaker rnA bare oppnevnes personer som antes A he 
de n0dvendlgB kvalifikasjoner for A kunne utf0re 
de plikter vervet medf¢rer. 

valgstyret bestemmer p6 hvi!ke steder i kommunen 
stemmegivning akal foregA. 

b} P6 Svalbard sysselmannen, som ogsA kan oppnevne 
andre stemmemottakere. Sysselmannen bestemmer i sA 
fall hvor stemmegivningen ska1 foregA. 

c} Utenfor riket, utenrikstjenestemann ved l~nnet 
norsk utenriksstasjon og ved ul¢nnede norske uten
riksstatsjoner som av Utenriksdepartementet er 
s~rskilt bemyndighet til det, eller den Kongen 
bestemmer. Ved utenriksstasjoner kan stasjonssje
fen, nAr han finner det pAkrevet, oppnevne en 
eller flere av stasjonens funksjon~rer til A motta 
forhAndsstemmer pA stasjonen. 

d} pA Jan Mayen den som Kongen bestemmer. Bestemmel
sene 1 §§ 34 nr. 7 og 35 gjelder tilsvarende etter 
~rmere bestemmelse av departementet. 

e) PA norsk fart~y som gAr i utenriksfart eller i 
fart mel 10m Norge og Svalbard eller Jan Mayen, 
skipsf¢rer e11er styrmann. D1sse p11kter bare A 
medvirke ved stemmegivning av skipets mannskap og 
passasjerer. 

f} Pa norsk borefart¢y, og andre faste eller flytt
bare innretninger i sj¢en, som er engasjert i 
virksomhet utenfor norsk territorielfarvann, 1nn
retningens sjef el1er dennes stedfortreder. Be
stemmelsene i bOKstav e annet punktum gjelder t11-
svarende. 
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§ 33 

Velgeren rnA avgi stemme ved personllg fremm~te hos en 
stemmemottaker p! sted som ar fastsatt for stemmegiv
oing 1 medhold av § 32 bokstBV a eller b •. Stemmegiv
oing for utenrikstjenestemann ved norsk utenrikssts
sjon foregAr ved stasjonen. Stemmegivning 1 overvmr 
BV stemmemottaker utenfor riket oppnevnt av Kangan 09 
pA 3an Mayen foregAr dar Kangan bestemmer. Stemmeglv-
01ng attar § 32 bokstav e 09 f foregAr ombord pa ved
kommende fart~y eller innretnlng. ForegAr stemmeglv
ningen pa sykehus, f~dehjem, sykehjem (pleiehjem), 
aldershjem eller annan Instltusjon beregnet pa pleie, 
opphold eller behandllog for personer som ar syke, 
uf¢re e.l., ken stemmer mottes ogsa pa pasientromme
oe. Stemmer ken ogsA mattes hjemme hos personer som 
oppholder seg i trygdeboliger eller lignende boliger 
med umiddelbar tilknytning til slik institusjon som 
nevnt i foreg6ende punkturn. 

Valgstyret fast setter tid og sted for all forhAnds
stemmegivning som foregAr i kommunen i medhold av 
§ 32 bokstav a, herunder ogsA - i tilfelle - den 
stemmegivning som skal foregA s0ndagen f0r den valg
dagen som er fastsatt ev Kongen, jf. § 31 annet ledd 
annet punktum. 

Valgstyret kunngj0r all forhAndsstemmegivning i kom
munen, med tid og sted. Valgstyret kunngj¢r ogsA den 
forhAndsstemmegivning Born er nevnt i § 36. Stemmegiv
ning pA institusjon som nevnt i f~rste ledd femte 
punkturn, skal ogsA kunngj~re9 ved oppsiag pA vedkom
mende institusjon. 

Stemmemottaker pA slik institusjon som er nevnt i 
f0rste ledd femte punk tum, aka 1 pa forhAnd dr~fte 
ordningen av stemmegivningen dar med institusjonens 
ledelse. 

Stemmeseddelen skal v~re som foreskrevet 1 § 44. 

Valgstyret s¢rger for at de stemmesedler det mottar 
til forhAndsstemmegivningen, i tilstrekkelig antal! 
blir fordelt til stemmemottakerne. Stemmemottakerne 
B0rger for at stemmesedlene le9ges ut pA det sted 
hvor stemmegivningen foregAr, til bruk for ve!gerne. 

§ 34 

Stemmegivningen foregAr slik: 

1. Stemmemottekeren gj~r velgeren kjent med reg!ene for 
stemmegivningen, og skeffer ham, om han ~nsker det, 
de n¢dvendige skrivesaker. 

2. Stemmemottakeren gir velgeren en stemmeseddelkonvo
!utt. 
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Til dam som skal avg1 stemme pA pasientrom. 09 som 
ikke allerede har stemmesedler, leverer stemmemotts
keren en stemmeseddel for hver valgliste som del tar 
ved valget. Stemmesedlene skal bare lyde pA valglis
tens navn uten A he mad kandidatnevn. Stemmemottake
ren ber velgeren beholde de stemmesedler han ikke 
bruker. NAr de stemmesedler Born trykkes atter § 26 
nr. 3 foreligger, ska1 velgere som har stemrnerett 1 
fylket ved stortingsvalg 09 fylkestingsvalg 09 1 kom
munen ved kommunestyrevalg, 1 stedet fA utlevert en 
sIlk stemmeseddel for hver gOdkjent valg11ste. Stem
memcttakeren rna ikke 1 noe t11felle ta tilbake noen 
av de utleverte stemmesedler som velgeren ikke har 
brukt. 

Velgeren legger aelv stemmeseddel i konvolutten i 
anerom og usett. Ved fylkestingsvalg og kommunestyre
valg legges en stemmeseddel for hvert vslg i samme 
konvolutt. Ved atemmegivning pA pasientrom gjelder 
kravet om at stemmegivningen akal foregA i enerom og 
usett, i den utstrekning dette lar seg gj~re. 

3. Stemmemottakeren gir deretter velgeren en omslagskon
volutt. I denne legger velgeren selv stemmeseddelkon
volutten, og velgeren kleber deretter selv igjen om
slagskonvolutten. 

Stemmemottakeren pAf~rer omslagskonvolutten velgerens 
fulle navn og n¢yaktige adresse pA hjemstedet 1. juni 
i valgAret, sammen med tid og sted for stemmegivnin
gen. Ved stemmegivning i overv~r av stemmemottaker 
nevnt i § 32 bokstav e og f trengs ingen atedsangi
velse, men fart¢yets/innretningens navn og eier akal 
pAf¢res. Videre pAf¢rer stemmemottakeren bevitnelse 
om at bestemmelsen i nr. 1, nr. 2 siste ledd og nr. 3 
f¢rste 1edd annet punktum er iakttatt, om hvorvidt 
stemmemottakeren er sikker p6 at velgeren er den ved
kommende sier seg 6 v~re, og om hvorvidt det var noen 
grunn til A anta at velgeren var i s1ik tilstand som 
nevnt i § 41 annet ledd. Stemmemottakeren skriver sA 
under det som er pAf¢rt omslagskonvolutten. 

Stemmemottakeren leverer deretter omslagskonvolutten 
til ve1geren, som egeohendig bekrefter riktigheten BV 
de opplysninger som er pAf~rt omslagskonvolutten. Ved 
sin underskrift p6 omslagakonvolutten erkImrer velge
ren samtidig at han viI v~re forhindret fra A m¢te 
personlig p6 valgtinget. 

4. ForegAr atemmegivningen i den kommunen hvor velgeren 
er manntallsf¢rt (p6 sted som valgstyret har bestemt 
atter § 32 bokstBv a), legger velgeren selv oms1ags
konvolutten i en urne for forhAndsstemmegivning. 

ForegAr stemmegivningen utenfor den kommunen hvor 
velgeren er manntallsf¢rt, leverer velgeren omslags
konvolutten til stemrnemottakeren, aom sender den p6 
hurtigste betryggende mAte til vedkornrnende valgatyre. 
Valgstyrets leder skal i en bok, som f¢res i samsvar 
med skjema fastsatt BV departementet, f¢re inn de 
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mottatte forhandsstemmer i nummerrekkef~lge med 80g1-
velse BV tiden nAr han mottok demo Oat tilsvarende 
nummer setter han pa omslagskonvolutten, 80m han ikke 
akal apne. NAr valgstyret akal begynne 6 Apne 09 
behandle diase forhAndsstemmene, akal laderan 1e9ge 
frem den nevota boken 09 aIle de brev, jf. § 36, som 
er 1nnf~rt f0r va!gtlnget. 

5. Valgagltasjon ar ikke tillatt i det rom dar stemme
glvnlngen foregar 09 i tilst~tende rom. Valgfunksjon
~rer rnA ikke 91 opplysninger til uvedkommende om for
bruket av de forskjellige valglisters stemmesedler. 
Uvedkommende rnA heller ikke gis adgang til stemmeav
lukkene for A kontrol1ere forbruket BV stemmesedler. 

Velgere som pa grunn av legemlige mangler eller andre 
arsaker, ikke er i stand til A avgi sin stemme slik 
beskrevet i denne paragraf, kan fA den n~dvendige 
hjelp av en person som han selv utpeker, og som har 
fylt 14 sr. En slik person kan ogsA skrive under pa 
omslagskonvolutten med sitt eget navn pa vegne av 
velgeren. 

6. F~r en urne for forhandsstemmegivning tas i bruk mA 
den v~re forseglet av valgstyrets leder. Er denne 
stemmemottaker, forsegler nestlederen den urne 
lederen fAr. Departementet bestemmer urnens form og 
innretning. 

Valgstyrets leder kan - i overv~r av en annen person 
- apne urner med for hands stemmer og 1e998 stemmene 
over i en annen forseglet urne for forhandsstemmer. 

7. Enhver stemmemottaker sam nevnt i § 32 bokstav a, 
skal f¢re 1iste over de ve1gere med stemmerett i kom
munen som avgir stemme hos ham. Listen f¢res i numme
rarden og det samme nummer settes pa oms1agskonvolut
ten f~r den 1egges i urnen. 

Dessuten skal enhver stemmemottaker f¢re s~rski1t 
liste over de ve1gere sam avgir stemme has ham, og 
sam ikke er stemmeberettiget i kommunen. 

En stemmemottaker som far vite at noen av dem sam her 
avgitt forhAndsstemme hos ham er avgAtt ved d¢den f¢r 
valget. skal straks underrette vedkommende valgstyre 
am dette. jf. § 35. 

§ 34 a 

I land hvis rege1verk er til hinder for stemmegivning 
i overv~r av stemmemottaker foregAr stemmeglvningen 
sllk: 
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1. Velgeren legger aelv stemmeseddel i konvolutten i 
enerom 09 usett. Ved fylkestingsvalg 09 kommunestyre
valg legges en stemmeseddel for hvert valg i samma 
konvolutt. 

2. Velgeren legger stemmeseddelkonvolutten i en omslegs
konvolutt 09 Kleber denne igjen. Velgeren p'f~rer om
slagskonvolutten sitt fulle navn 09 n~yaktige adresse 
pro 1. juni 1 valgAret, sammen mad tid 09 sted for 
stemmegivningen. Videre pAf~rer velgeren forslkring 
om at stemrnegivningen er skjedd 1 samsvar mad raglane 
foran. Velgeren skriver sA under det som er pAf~rt 
omslagskonvolutten. 

3. Velgeren leverer deretter omslagskonvolutten til at 
vitne over 18 Ar, som egenhendlg bekrefter riktig
heten BV de opplysnlnger Born er pAf~rt omslagskonvo
lutten og at velgeren er den vedkommende sier seg A 
vzre. Vitnets adresse og f~dselsdato skal p6f~res om
slagskonv01utten. 

4. Velgeren bes~rger stemmegIvnIngen sendt p6 hurtigste 
betryggende m~te direkte tIl vedkommende valgstyre. 

5. For ~vrig gjelder bestemmelsene 1 § 34 tIlsvarende s6 
langt de passer. 

§ 3S 

1. Stemmemottaker som nevnt i § 32 bokstav e og f skal i 
sklpets/innretningens dagbok Innf~re at stemmegivnin
gen er skjedd, velgerens fulle navn, den kommunen 
hvor han er stemmeberettiget, og nAr stemmegivningen 
er sendt. 

2. Enhver stemmemottaker pA utenriks sted skal straks gi 
vedkommende valgstyre telegrafisk underretning, 
dersom han fAr vite at noen velger som har avgitt 
stemme hos ham, er avg6tt ved d~den f~r valget. 

3. Stemmemottaker som nevnt i § 32 bokstav e og f skal 
s~rge for at det 1 mannskapets oppholdsrom ombord 
flnnes oppslAtt en velledning om utenrlksvzrendes 
stemmegivning, utarbeidet av departementet. Velled
nlngen skal ogsA stadlg finnes pA enhver norsk uten
riksstasjon hvor forhAndsstemmer mottas og hos spesi
elt oppnevnt stemmemottaker utenriks. 

EIer av norsk fart~y og innretning som nevnt i § 32 
bokstav e og f plikter A s~rge for at materiel1 som 
er n~dvendig etter bestemmelsene i denne lov 09 som 
departement foranlediger sendt til ham, straks blir 
sendt videre til stemmemottakeren pA vedkommende far
t~y/innretning. 
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§ 36 

1. Stemmeberettigede som oppholder seg 1 Norge, unntatt 
Svalbard 09 Jan Mayan, SOrn er syke aller uf¢re 09 av 
den grunn lkke vil vzre i stand til A m¢te frem i at 
valglokale p6 valgdagen, har adgang til A avgi for
h4ndsstemme til en stemmemottaker, dar de oppholder 
seg, i samsvar mad raglane nedenfor. For ¢vrig 
gjelder raglane om forhAndsstemmer 1 denne lov. 
Reglane nedenfor gjelder likevel ikke for stemmebe
rettigede som oppholder seg pA inst1tusjon hvor det 
atter vedtak av valgstyret avholdes forhAndsstemme
givning ettar §§ 30-34. 

2. Valgstyret kunngj¢r 1 god tid f¢r 5. deg f¢r val get 
at stemmeberettigede Born nevnt i or. 1 ken sende inn 
brev m.v. sorn nevnt lor. 3 09 4. Departementet fast
setter skjema for kunngj¢ringen. 

3. Den stemmeberettigede rnA i brev til valgstyret i opp
holdskommunen sette frern krav om A fA avgi stemme der 
han oppholder seg. I brevet rnA opplyses hans fulle 
navn og n¢yaktige adresse, f¢dselsar og -dato, og at 
han er syk eller uf¢r og av den grunn ikke viI v~re i 
stand til A m¢te frem i et valglokale pA valgdagen. 

4. Sammen med brevet SOrn nevnt i nr. 3 rnA det sendes en 
skriftlig erkl~ring - egenhendig underskrevet av en 
person som har fylt 14 Ar - om at han kjenner den 
stemmeberettigede og at han kan bekrefte at ved
komrnende er syk eller uf¢r og av den grunn ikke viI 
v~re i stand til A rn¢te frem i et valglokale pA valg
dagen. En slik person kan ogsA skrive under pa brevet 
som nevnt i nr. 3 med s1tt eget navn pa vegne av vel
geren. 

5. Brev og erkl~ring som nevnt i nr. 3 og 4 rna v~re 
kommet inn til valgstyret senest 5. dag f¢r valget 
k1. 15. 

6. Valgstyret s¢rger for at det pA hvert brev m.m. som 
kommer inn, straks blir notert dato og klokkeslett 
for mottakelsen, sammen med mottakerens signatur. oet 
skal kontrolleres at vilkArene etter nr. 3, 4 og 5 er 
oppfylt. Er vilkArene ikke oppfylt, skal den stemrne
berettigede straks underrettes om dette, og om hva 
mangel en bestar i. Er fristen etter nr. 5 ennA ikke 
utl¢pt, skal det samt1dig opplyses at mangelen ken 
rettes innen fristens utl¢p. Opplysninger som fins i 
komrnunens folkeregister, plikter valgstyret a s¢rge 
for blir innhentet og f¢yd til i innkomne brev dersom 
dette er n¢dvendig for at de lovbestemte vilkAr skal 
oppfylles. Ut over dette kan det ikke rettes eller 
f¢yes til noe i de brev og erkl~ringer som kommer 
inn. 
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Dersom v81gstyret eller noen pA data vegne metter en 
muntlig henvendelse om A avgt stemme attar rag lane i 
denne paragraf, akal mottakeren straka notere de opp
lysninger som er nevnt 1 f¢rste ledd f¢rste punktum. 
Han akal 09sA innhente de opplysninger om velgeren 
sorn er nevnt i nr. 3. Videre akal han gj¢re ved
kommende kjent mad de krav som stil!es til brev og 
erklering i nr. 3 09 4, 09 anmode om at velgeren - om 
mulls - forholder seg pA denne mAten. Man ken likevel 
ikke nekte A motte en stemmegivning attar denne para
gra£ mad den begrunnelse at det foreligger kUn en 
muntlig henvendelse til valgstyret. 

7. Stemmeberettigede som her satt frem krav m.m. som 
oppfyller v11kArene i nr. 3, 4 09 5 - i tl1felle 
atter rettelse eller tilf¢yelse i samsvar mad nr. 6 -
skal opps~kes even stemmemottaker. Valgstyret s¢rger 
for at det f¢res en egen liste over de stemmeberetti
gede sam aka 1 opps¢kes. 

Andre stemmeberettigede har ikke adgang til A avgi 
atemme etter denne paragraf. 

8. Valgstyret beatemmer hvilke velgere den enkelte stem
memottaker aka 1 opps¢ke og gir de inatrukser sam det 
i det enkelte tilfelle er grunn til. 

9. Stemmemottakeren har ikke plikt til A opps¢ke en 
stemmeberettiget mer enn en gang. Er den stemmeberet
tigede ikke til stede pA den oppgitte adresse nAr 
stemmemottakeren kommer, akal stemmemottakeren legge 
igjen en skr1ftlig beskjed til den stemmeberettigede 
om nAr han har v~rt der. I slike tilfelle og ellers 
nAr en stemmemottaker ikke finner frem til stemme
berettiget han skal bes¢ke, skal han snarest mulig 
skrive ned en redegj¢relse om det sam er skjedd. Han 
b¢r sAvidt mulig fA en tilstedev~rende person til A 
bekrefte riktigheten BV £orklaringen, f¢r han leverer 
denne til valgstyret. 

10. Dersom en stemmeberettiget som har satt frem krav am 
A fA stemme etter denne paragraf, likevel ikke viI 
avgi stemme nAr han blir opps¢kt av en stemmemotta
ker, skal denne straka skrive ned en forklaring om 
dette. Han akal anmode den atemmeberettigede og -
hvis mulig - en tredjemann om akriftlig A bekrefte 
riktigheten av det nedskrevne. Stemmemottakeren skal 
levere forklaringen til valgstyret. 

11. Stemmemottakeren leverer til velgeren en stemmeseddel 
for hver liste som er med i valget, og ber velgeren 
beholde de stemmesedler han ikke bruker, jf. § 34 nr. 
2 annet ledd, sam gjelder tilsvarende. 

12. Ved sin underskrift pA omslagskonvolutten, jf. § 34 
nr. 3 tredje ledd, erkl~rer velgeren at han er syk 
eller uf¢r, og derfor ikke viI v~re i stand til A 
m¢te frem i et va1g10kale pA valgdagen. 
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13. Stemmer som bllr sendt til v81gstyret i en annen 
kommune (§ 34 nr. 4 annet ledd) vedlegges brevet og 
attestan, jf. nr. 3 09 4 foran. SItka stemmer sender 
stemmemottakeren snarest mullg 09 pA hurtigste 
betryggende mAte dlrekte til vedkommende valgstyre, 
dersom ikke valgstyret i velgerens oppholdskommune 
har bestemt noe annet nAr det gjelder videresending. 

14. Foruten urnene 09 de f~rte lister, jf. § 43, akal de 
brev 09 erkl~r1nger 80m ar kommet inn fra velgerne, 
over!everes til valgstyret. Valgstyret avgj¢r om 
stemmene akal godkjennes, attar 6 he gjennomg6tt de 
innkomne braY 09 attester, det som ar nedtegnet 1 
medhold av nr. 6 annet ledd, 09 det som ar pAf¢rt om
slagskonvoluttene. 

STEMMEGIVNING FA VALGTINGET 
§ 37 

Kangan fastsetter hvordan valgtinget skal apnea. 

§ 38 

Valgtinget begynner til fastsatt tid. 

PA valgtinget kan det ikke reises strid om stemme
rett. 

Innsigelse mot at valget fremmes, skal fremsettes sA 
snart tinget er satt, eller sa snart det som inn
sigel sen grunnes pa er inntruffet. 

Valgstyret avgj¢r hver innsigelse sa snart den er 
reist. Blir innsigelsen fremsatt for et stemmestyre. 
gar det frem sam beskrevet i § 39 annet ledd. 

I valglokalet og i tilst¢tende rom er det ikke 
tillatt: 

- 4 drive valgagitasjon 

- A forstyrre eller hindre en normal gjennomf¢ring av 
valghandlingen 

- for uvedkommende 4 f¢re kontroll med hvem som m¢ter 
frem og avgir stemme. 

Stemmestyrets leder eller nestleder ken om n¢dvendig 
bortvise den som opptrer i strid med reglene i fore
gAende ledd. Den som blir bortvist, kan bringe av
gj¢relsen inn for stemmestyret. som kan stadfeste 
eller oppheve avgj¢relsen. 
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Stemmestyrets medlemmer 09 valgfunksjonzrene rnA ikke 
91 opplysn1nger til uvedkommende om forbruket av de 
forskjellige va!glisters stemmesedler. Uvedkommende 
mA haIler ikke gis adgang til stemmeavlukkene eller 
andre stader dar stemmesedler ar utlagt for A kon
trollere forbruket av stemmesedlene. 

§ 39 

Valgstyrets leder f0rer inn i en bok (valgboken) sIt 
som beh8ndles 09 avgj~res pA valgtinget. Valgboken 
f¢res i samsvar mad formular fastsatt av departemen
tat, 09 den ska1 oppbevares BV valgstyrets leder. I 
valgboken innf¢res uttrykkelig datoene for kunn
gj¢r!ngen om utlegging BV manntallet m.v. (§ 7). for 
kjennelsesm¢tet (§ 9) 09 for kunngj¢ringen om valg
tinget (§ 29). 

ForegAr stemmeglvningen pA flere steder 1 kommunen, 
ekal etemmestyrets leder bokf¢re alt sam behandles i 
en bok sam f¢res i samsvar med formular fastsatt av 
departementet. 8lir det reiet innsigelse mot at 
val get fremmes, bokf¢res innsigelsen og grunnen. 
Deretter fAr velgerne adgang til A avgi stemme. 

Lederen i valgstyret eller stemmestyret leser opp det 
som er bokf¢rt, og samtlige medlemmer skriver under. 
Dette gj¢res hver dag, dersom valgt1nget Yarer i 
flere dager. 

§ 40 

NAr valgt1nget er Apnet i samsvar med § 37, fAr de 
velgere som er innf¢rt i manntallet, adgang til A 
avgi,stemme etterhvert sam de m¢ter frem. OgsA 
velgere som har stemt pA forhand, ken avgi stemme. 
FremgangsmAten er slik: F¢rst settes et kryss i mann
tallet ved velgerens navn. Sa far han utlevert en 
stemmeseddelkonvolutt og blir vist til et av1ukket 
rom i valglokalet, hvor han usett av aIle ken legge 
stemmeseddel 1 konvolutten. Ved fylkest1ngsv8lg og 
komrnunestyrevalg 1egges stemmeseddel for begge valg i 
samme kOnvo1utt. Konv01utten legger han sA ned 1 en 
urne som stAr pa stemmestyrets bordo 

ForegAr stemmegivn1ngen pA flere steder i kommunen, 
ekal ogsA velgere sam ikke stAr 1 vedkommende del av 
mannta11et fA adgang til A avgi stemme. Disse skal 
imidlertid ikke legge stemrnesedde1konvolutten ned i 
valgurnen, men gi den til stemmestyret. Dette skal 
legge konvolutten i et s~rski1t omslag, klebe det 
til, skrive velgerens navn, bostedsedresse og f¢d
selsdato utenpA og g1 det til valgstyret etter at 
stemrnegivningen er avsluttet (jf. § 42). 
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Velger Born pa grunn av legemlige mangler eller andre 
arsaker 1kke er 1 stand til A avgi stemme sllk sorn 
nevnt 1 f¢rste 09 annat ledd, ken fa den n¢dvendige 
hjelp BV en person Born han aelv utpeker blant dem som 
er til stade 1 valglokalet, 09 som her fylt 14 6r. Er 
velgeren 1kke i stand til A bevege Beg inn 1 valg
lokalet, leverer to personer som anten er medlemmer 
BV stemmestyret eller valgfunksjonmrer, ham um1ddel
bart utenfor lokalet en stemmeseddelkonvolutt 09 en 
stemmeseddel for hver godkjent valgliste, jf. § 34 
nr. 2 som gjelder tilsvarende. Etter at velgeren pa 
stedet - i t11felle mad slik hjelp som nevnt foran -
har lagt stemmeseddel (-sedler) i konvolutten, 
leverer han denne til de to personene. Disse begir 
seg straka sammen inn i valglokalet og legger konvo
lutten i urnen etter at avkryssing i manntallet er 
skjedd, eller, dersom velgeren ikke er innf~rt i ved
kommende del BV manntallet, leverer den til stemme
styret til slik behand1ing som nevnt i annet ledd 
siste punktum. 

Stemmestyret kan for1ange at en ukjent velger godt
gj0r at han er den han glr seg ut for A vere. 

§ 41 

Ogs6 den som er nektet stemmerett ved valgstyrets 
kjennelse eller av andre grunner ikke er innf¢rt 1 
manntallet, skal fA Bvgl stemme. Han skal ikke 1egge 
stemmeseddelkonvolutten ned i va1gurnen, men gi den 
til stemmestyret. Dette skal legge konv01uttan i at 
s~rskilt omslag, klebe det til, skrive velgerens 
navn, bostedsadresse og f¢dselsdato utenpA og opp
bevare det ubrutt. 

Finner stemmestyret grunn til A anta at velgeren 
lider av alvorllg sjelellg svekke1se eller nedsatt 
bevissthet, akal velgeren ikke legge stemmeseddelkon
volutten ned 1 urnen, men gl den til stemmestyret. 
Dette skal legge konvolutten i et serskilt omslag, 
klebe det til og skr1ve velgerens navn, bostedsadres
se og f~daelsdato utenpA og oppbevare det ubrutt. PA 
omslaget skal ogsA gis pAtegn1ng om grunnen til at 
stemmeseddelkonvolutten er lagt til side, og om av
gj¢relsen er enstemmig. NAr stemmegivningen er av
sluttet, skal stemmestyret levere omslaget til valg
styret, som avgj~r om stemmeglvningen skal vrakes. 

Dersom 1kke noe annet f¢lger av lovens beatemmelser, 
jf. § 49 f¢rste ledd annet punktum, akal de stemme
g1vn1nger som er avg1tt 1 medhold av denne paragrafen 
og som valgstyret har vraket, forvares Innt1l valg
resultatet er endel1g. 
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§ 42 

NAr den tid som er fastsatt for stemmeglvningen er 
utl¢pt, 09 de velgere som de er til stede 1 valg1oka
let, har fAtt adgang til A avgi stemme, erklmrer 
laderan i valgstyret/stemmestyret stemmegivningen for 
avs!uttet. Foregar stemmegivningen over to deger, 
fortsetter den til fastsatt tid neste deg. Urnene mad 
stemmesedler 09 dat ¢vrig valgmaterlell skal opp
bevares pa sikkert sted under betryggende forsegling 
fra stemmegivnlngen er slutt f¢rste deg 09 lnnt!l den 
tar til neste dag. Valgstyret kan bestemme at de 
avgltte stemrnesedler akal bringes i forseglede urner 
fra stemmestedet til valgstyrets lokaler eller at 
annet sikkert sted, 09 oppbevares dar pa betryggende 
mAte lnnt!l stemmegivningen neste deg eller opptel-
11ngen skal begynne. Valgstyret ken ogsA bestemme at 
det ~vrige velgmater1ell samt1d1g skal br1nges fra 
stemmestedene og oppbevares sammen med urnene innt11 
stemmeg1vn1ngen tar til neste dag. 

Departementet gir nermere bestemmelser om forsegling 
og oppbevaring BV valgmateriell etter foregaende 
ledd. 

NAr stemmegivningen er avsluttet annen dag i kommuner 
hvor stemmegivningen foregar pA flere steder, skal de 
avgitte stemmer, sammen med den del av manntallet som 
er brukt og stemmestyrets m~tebok, snarest mulig 
bringes til valgstyret til videre behandling, dersom 
det ikke skal hal des forel~p1g opptelling pA stemme
stedet, jf. § 46. Er det innlevert urne for for
h6ndsstemmer med tilh~rende lister (jf. § 43) for
holdes pa samme mate, idet listen legges i pakken og 
urnene sendes med seglet ubrutt. 

§ 43 

Stemmemottakerne i kommunen (jf. § 32 bokstav a) 
leverer sine urner for £orhandsstemmer - med ubrutt 
segl - og de f¢rte lister til valgstyret eller et 
stemmestyre innen avstemningen er evsluttet pa ved
kommende stemmested mandag. Tidspunktet for mottakel
sen innf~res i valgboken eller stemmestyrets m~tebok. 

Blir en urne for £orhandsstemmer innlevert etter at 
stemmegivningen er slutt, skal valgstyret/stemmesty
ret ta imot den og ellers forholde seg sam i forega
ende ledds annet punktum. 



PR¢VING AV AVGITTE STEMMER. 
OPPTELLING AV STEMMESEDLER 

§ 44 
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1. Stemmeseddelkonvo!uttene akal vmre ugjennomsiktlge 
09 uten tilfestet aller pAsatt marke som nevnt 1 
nr. 2 tredje ledd f~rste 09 annat punktum. Ved 
stemmegivning innenfor rikets grenser skal konvolut
tene dessuten ha offentlig stempel 09 ha samme st~r
reIse, form 09 farge. 

2. Stemmesed!ene for stortingsvalg skal v~re BV hvltt 
papir. 

Stemmesedlene for fylkestingsvalg 09 kommunestyrevalg 
skal vmre anten BV blAtt aller av hvitt papir. Stem
mesedlene for fylkestingsvalg b¢r v~re blA og stemme
sedlene for kornrnunestyrevalg b¢r vzre hvite, jf. 
§ 45. 

Stemmesedlene rnA ikke vzre market sllk at det fremgAr 
hvem velgeren ar. De rnA ikke vzre pAf¢rt ord aller 
tegn sam rnA antas A skulle 91 uttrykk for en mening 
om personer, organisasjoner eller samfunnssp~rsmAl. 
Ord eller tegn som kan regnes som forandring i eller 
fors~k pA A forandre stemmeseddelens innhold, eller 
fremheving av innholdet, f~rer likevel ikke til vra
king. Oet rnA heller ikke ligge noe annet enn stemme
sedler i konvoluttene, dersom det klart fremg!r at 
det er lagt der med vilje eller viser hvem velgeren 
er. 

3. Stemmeseddelen skal he en overskrift sam viser 
hvilken valgliste den gjelder. Har to eller flere 
partier sam er registrert etter § 17 stilt £elleslis
te, eller har ett, to eller flere slike partier stilt 
fellesliste sammen med velgere sam organisasjonsmes
sig ikke representerer noe slikt parti, skal stemme
sedler sam lyder pA et av disse partiers navn, pA 
navnet til den gruppen sam ikke representerer noe 
parti eller felleslistens fulle navn, regnes felles
listen til gode. Gyldige stemmesedler uten kandidat
navn anses A inneholde de navn sam er oppf¢rt i den 
offisielle valglisten for fylket (ved stortingsvalg 
09 fylkestingsvalg) eller kommunen (ved kommunestyre
valg) i samme rekkef~lge som angitt pA vedkommende 
liste. Oet samme gjelder sternmesedler sam er gyldige 
ettar nr. 6 annet 09 tredje punktum. 

4. Rekkef¢lgen av kandidatnavnene pA stemmesedlene 
regnes slik velgeren har angitt den ved plassen pA 
stemmeseddelen eller ved tilf~yd nurnmer. Et kand1dat
navn kan strykes ved A sette strek over navnet. 
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Ved kommunestyrevalg ken velgeren 91 en tilleggsstem
me til kand!dater som stAr pA den valglisten stemme
seddelen gjelder. Detta kan gj¢res ved A sette at 
kryss aller skrive kum ved navnet, aller ved A skrive 
navnet en gang til. 

Er samme navn f~rt opp flare ganger enn tillatt 
gjelder det bare pA det f¢rste sted (de £¢rste 
stader) 1 rekkef¢lgen 09 strykes pA de f¢lgende. 

5. Ved stortingsvalg 09 fylkestingsvalg settes kandldat
navn som stAr pA en annen valgliste enn den stemme
seddelen gjelder ut av betraktning. Ved kommunestyre
valg kan velgeren f¢re opp en 9ang inntil sA mange 
kandldatnavn fra andre valgliater Born svarer til en 
fjerdedel av antall representanter som Ska1 velges, 
avrundet nedover til nzrmeste hale tall. I kommuner 
hvor kommunestyret har 19 e11er f~rre representanter, 
kan det likeve1 f¢res opp innti1 5 navn. 

Navn pA personer som ikke stAr pA noen offisie11 
valgliste, settes ut av betraktning. 

6. Trykt stemrnesedde1 rnA enten v~re enslydende med en 
offisiell valgliste og ha en overskrift som denne -
valgtid. fylke/kommune og navnene pA tillitsmannen og 
forslagsstillerne beh¢ver likevel ikke v~re tatt med 
- eller lyde pA valglistens navn, eller pA navnet til 
parti eller gruppe av velgere som del tar i fe1leslis
te, uten 6 ha med kandidatnavn. Trykt stemmeseddel 
som er enslydende med et registrert partis va1g1iste 
i et annet fylke (ved stortingsvalg og fylkestings
valg) eller en annen kommune (ved kommunestyrevalg), 
og som ikke er rettet, skal likevel godkjennes dersom 
partiet stiller liste i det fylket/den kommunen stem
meseddelen avgis til, og stemmesedde1en for ¢vrig er 
gyldig. Nr. 3 annet punk tum fAr ti1svarende anven
delse for sA vidt gjelder registrerte partier. 

Andre trykte stemmesedler rnA ikke utdeles eller 
brukes. 

Likestillet med trykking er fremsti11ing pA annen 
mekanisk mAte, herunder ogsA maskinskrivning. 

7. Valgstyret eller stemmestyret s¢rger for at det i 
vedkommende vBlglokale til enhver tid er t1lgjengelig 
for velgerne trykte stemmesedler for aIle godkjente 
valglister i fylket og kommunen. Dersom behold
ningen av stemmesedler for en valgliste ikke blir 
ti1strekkelig rnA en s¢rge for at det i stedet er til
gjengelig b1anke stemmesedler av slike farger som 
nevnt i nr. 2, som velgerne i tilfelle kan fylle ut. 

Departementet ken gi n~rmere forskrifter om dette. 
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§ 45 

Stemmeseddelen akal vrakes dersom bestemmelsene i 
§ 44 nr. 1, 2. 3 09 6 ikke ar !akttatt. Uoverensstem
melse Mellem farge 09 valgbetegnelse pA stemmesedde
len f¢rer ikke til vraking. Uoverensstemmelse Mellem 
godkjent listeforslag 09 trykt stemmeseddel nAr det 
gjelder navn som listeforslag kan utfylles mad i 
henhold til § 25 nr. 1 bokstav c f¢rste ledd annet 
punktum 09 fjerde ledd, f¢rer haIler ikke til vrs
king. 

Ligger det flere stemmesedler i en konvolutt ved 
stortingsvalg, akal aIle vrakes dersom de ar ulike, 
men den ena godkjennes, dersom de ar enslydende. 
Gjelder stemmesedlene samme valgliste, men bare en BV 
dam ar ulik den offisielle valglisten, akal l1kevel 
den godkjennes 09 de andre vrakes. 

Inneholder en stemmeseddel ved fylkestingsvalg og 
kommunestyrevalg opplysning om hvilket valg den 
gjelder (valgbetegnelse), er denne avgj¢rende for 
hvilket valg stemmeseddelen skal gjelde. For ¢vrig 
gjelder f¢lgende regler om dette: 

Er det bare en stemmeseddel uten valgbetegnelse i 
konvolutten, er fargen pA stemmeseddelen avgj¢rende. 
Er det to stemmesedler i konvolutten, og bare den ene 
har valgbetegnelse, anses den andre stemmeseddelen A 
gjelde det andre valget. Har ingen av stemmesedlene 
valgbetegnelse, men forskjellig farge, er fargen av
gj¢rende. Har ingen av stemmesedlene valgbetegnelse, 
men er enslydende og har samme farge, anses en stem
meseddel A gjelde hvert valg. Er de derimot ikke ens
lydende, skal begge vrakes. 

Er det tre eller flare stemmesedler i konvolutten, og 
det blant disse er minst en med valgbetegnelse og 
minst en uten valgbetegnelse, avgj0r fargen hvilket 
valg stemmesedlena uten valgbetegnelse skal gjelde, 
med f¢lgende unntak: Hvis aIle stemmesedler med valg
betegnelse gjelder samma valg, og aIle stemmesedler 
uten valgbetegnelse har den farge som er fastsatt for 
dette valget, anses aIle stemmesedler uten valg
betegnelse A gjelde det andre valget. Har lngen av 
stemmesedlene valgbetegnelse, gjelder foregAende ledd 
tredje og f01gende punktum tilsvarende. 

Bestemmelsene i annet ledd gjelder tilsvarende ved 
fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, dersom dat i en 
konvolutt ligger flere stemmesedi'er for samme valg. 

§ 46 

ForegAr stemmegivningen pA flere steder i kommunen, 
kan valgstyret bestemme at stemmestyret pA de steder 
hvor vedkommende del av manntallet inneholder minst 
500 navn, skal foreta en forel¢pig opptelling av 
stemmesedlene umiddelbart etter at stemmegivningen er 
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slutt. Valgstyret ken bestemme at forel~pig opptel
ling akal foretes under ett for flere stemmesteder 
som tilsammen her minst 500 navn 1 manntallet, pA ett 
av diase stemmesteder 09 BV vedkommende stemmestyrer. 
Sllk opptel1ing som nevnt foran ken likevel bare 
foretes dersom de deler av mann tal let som vedkommer 
de ~vrlge stemrnesteder, til sammen inneholder minst 
500 navn. 

Er det grunn til A ante at en avgitt stemme rnA vrakes 
pA grunn BV stemmeseddelkonvoluttens beskaffenhet, 
jf. § 45 f~rste ledd, legges konvolutten uApnet til 
side. Er det grunn til A ante at en stemmeseddel rnA 
vrakes, jf. § 45, eller er det - ved fylkestingsvalg 
og kommunestyrevalg - tv!1 om hvilket vBlg en eller 
flere stemmesedler akal gjelde, legges innholdet 
tl1bake 1 konvolutten. Er dette lkke mulig, legges 
vedkommende stemmeseddel/sedler til side. 

De ~vrlga stemmesedler ordnes 1 grupper, hver valg-
11stes sedler for seg 09 - ved fylkestingsvalg og 
kommunestyrevalg - hvert valg for seg. For hver valg
liste ordnes stemmesedlene i grupper for urettede og 
rettede stemmesedler (stemmesedler sorn er ullk ved
kommende offisielle valgliste). Deretter telles stem
mesedlene lnnen hver gruppe, og en flnner det samlede 
antall stemmesedler for hver gruppe. Ved fylkestlngs
valg og kommunestyrevalg telles hvert valg for seg .• 
Stemmesedlene for hver gruppe legges i spesielle kon
volutter. UtenpA konvoluttene skrives hvilken valg
liste stemmesedlene i konvolutten tilh~rer, hvor 
mange stemmesedler konvolutten inneholder, om dlsse 
er rettet eller urettet, 09 - ved fylkestlngsvalg og 
kommunestyrevalg - hvilket valg de gjelder. 

Valgstyret foretar selv, eller oppnevner andre til A 
foreta, en forel¢pig opptelling av de stemmesedler 
som er avgitt p6 de stemrnesteder der det 1kke foretas 
forel~pig opptelling etter f~rste ledd. Opptellingen 
foregAr 1 samsvar med bestemmelsene i annet og tredje 
ledd, og foretas sA snart stemmesedlene er kommet inn 
til valgstyret. Smrskilt opptelllng av stemmer avgitt 
pA en del av disse stemmestedene ken bare foretas 
dersom vedkommende deler av manntallet til sammen 
inneholder minst 500 navn. 

Valgstyret skal, dersom det ikke holdes forel~plg 
opptelling pA stemmestedene, foreta forel¢pig opptel
ling av stemmene fra samtlige stemmesteder i komrnu
nen, snarest mulig ettar at stemmene er kommet frem. 
ForegAende ledd gjelder tilsvarende. Valgstyret b¢r 
foreta behandlingen av stemmer avgitt etter § 40 
annet ledd, jf. § 47, og blande disse sammen med de 
andre stemmene f¢r den forel¢pige opptellingen etter 
dette ledd tar til, forutsatt at dette kan skje uten 
smrlig forslnkelse for den forelepige oppteillngen. 
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Valgstyret kan, dersom stemmegivningen er avsluttet 
ved samtlige stemrnelokaler i kommunen 09 lovens 
vilkAr for ~vrig er oppfylt, pAbegynne den forel~pige 
opptellingen attar de to foregAende ledd f~r aIle 
avgitte stemmer ar kommet valgstyret i hands. 

§ 47 

Valgstyret unders~ker om de velgere som har avgitt 
stemrne ettar § 40 annet ledd, har adgang til A 
stemme. Har velgeren ikke stemt i den kretsen hvor 
vedkommende er manntallsf~rt, settes at kryss ved 
navnet i manntallet, 09 stemmeseddelkonvolutten taa 
ut BV omslaget 09 la9ges ned i en valgurne. I motsatt 
fall vrakes stemmegivningen 09 omslaget forvares 
uApnet. Dersom ikke noe annet f~lger BV lovens 
bestemmelser, jf. § 49 f¢rste ledd annet punktum, 
akal de vrakede stemmegivninger forvares inntil valg
resultatet er endelig. 

Tidligst tiende dag f¢r valget - men ikke f¢r kjen
nelsesm¢tet, jf. § 9, er holdt - ken urner for for
hAndsstemmer Apnes av valgstyret eller et utvalg pA 
minst tre personer valgt av og blant valgstyrets med
lemmer. Samtidig ken forhAndsstemmer som er sendt 
valgstyret i henhold til § 34 nr. 4 legges frem. 
Valgstyret avgj¢r om forhAndsstemmegivningene skal 
godkjennes. En forhAndsstemmegivning godkjennes ikke 
hvis de lovbestemte vilkAr ikke er oppfylt. Oet 
forhold at en forhAndsstemmegivning ikke er sendt 1 
samsvar med § 34 nr. 4 annet ledd, f¢rer ikke til 
vraking med mindre noe tyder pA at omslagskonvolutten 
har v~rt Apnet. En forhAndsstemmegivning skal ikke 
vrekes av den grunn at velgeren er avgAtt ved d¢den 
etter· at stemmegivningen pc\ ·valgtinget tok til. 

Har en velger avgitt forhc\ndsstemme flere ganger, 
skal den sist avgitte forhAndsstemmegivningen god
kjennes, hvis den er i forskriftsmessig stand og de 
tidligere stemmegivninger mA forkastes pA grunn av 
formelle feil. Er dette ikke tilfelle, mA aIle for
hAndsstemmegivningene forkastes. 

En forhAndssternrnegivnlng godkjennes ikke hvls velge
ren har stemt pA valgtinget. NAr en forhAndsstemme
givning er godkjent, settes et kryss ved velgerens 
navn i manntallet. Nurnrneret pA omslagskonvolutten 
settes pA sternrneseddelkonvolutten som deretter legges 
uApnet ned 1 en s~rskilt urne. 

Ligger det i en omslagskonvolutt flere stemmeseddel
konvolutter, Apner valgstyret disse konvoluttene og 
legger aIle stemmesedlene ulest inn i en stemmesed
delkonvolutt, sam legges i valgurnen i samsvar med 
det sam er bestemt i foregAende ledd. Om noen av 
sternrnesedlene skal godkjennes, avgj¢res etter reglene 
i § 45. 
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Er stemmegivningen ikke godkjent, eller er velgeren 
ved valgstyrets kjennelse nektet stemmerett, skal om
s!agskonvolutten forvares uApnet. 

§ 48 

Stemmeopptellingen toretes s~rskl1t for stemmer 
avgitt pA valgtinget 09 stemmer avgitt pA forhAnd. 
Smrskilt opptelling av stemmer vedkommende en del -
aller deler - av manntallet ken bare foretes dersom 
vedkomrnende del - aller deler til sammen - 1nneholder 
minst 500 navo. PA de stemmesedler som er avgitt p6 
forh6nd settes attar hvert samme nummer som pA 
stemmeseddelkonvolutten, jf. § 47 fjerde ledd. 

Ved fylkestingsvalg 09 kommunestyrevalg telles stem
mene for de to valg opp hver for seg, sllk at stemme
ne for fylkestingsvalget telles opp f~rst. 

Opptellingen foretes BV de personer og pA den mAten 
valgstyret har bestemt, og under valgstyrets tilsyn. 
Opptellingen tar til umiddelbart etter at den fore
l¢pige opptellingen, jf. § 46, er avsluttet, og de 
avgitte stemmesedler er kommet valgstyret i handa. 

Departementet godkjenner bruk av edb-tekniske system 
beregnet pA opptelling og registrering BV stemmegiv
ninger etter sjette ledd, og fastsetter ~rmere krav 
til systemene. ** 

Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg finner en f¢rst 
hver listes stemmetall ved A telle hvor mange stemme
sedler som kommer listen til gode, jf. § 44 nr. 3. 

Ved kommunestyrevalg unders¢kes f¢rst hvor mange 1is
testemmer som tilfaller den enkelte valgliste pA hver 
stemmeseddel. Er det f¢rt opp at kandidatnavn som 
stAr pA en annen valgliste enn den stemmesedde1en 
gjelder, gir dette en listestemme til den valglisten 
som navnet stAr pA, og en stemme til kandidaten. Er 
det f¢rt opp flere slike navn enn det som er bestemt 
i § 44 nr. 5, settes de som stAr sist i rekkef¢lgen 
ut av betraktning. Med fradrag av eventuelle listes
temmer som nevnt i annet punktum, fAr den valglisten 
som stemmeseddelen gjelder, sA mange listestemmer fra 
stemmeseddelen som tal let pA representanter som skal 
velges. Ved denne beregningen tar en ogsA med navn pA 
personer som ikke er valgbare, sAfremt de stAr pA en 
offisiell valgliste i vedkommende kommune. Den 
enkelte valglistes stemmetall er summen av de liste
stemmer som til faller valglisten. 

•• § 48 fjerde ledd trer i kraft 1. januar 1995 . 
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MA det gj0res avbrudd 1 oppteillngen, skal valgstyret 
s~rge for at stemmesedlene 09 det 0vrige valgmateri
ellet blir oppbevart pA halt betryggende mAte. F0r 
opptellingen gjenopptas, skal valgstyret pAsa at det 
ikke er foretatt noe urettmessig mad valgmateriellet. 

§ 49 

NAr opptellingen BV stemmene til stortingsvalget er 
avsluttet, skal valgstyrets leder Innf0re 1 valgboken 
stemmetallene for valglistene, mad opplysning om 
hvordan stemmetallene fordeler seg pA stemmer avgitt 
pa valgtinget 09 stemmer avgitt pa forhAnd 09 pA 
urettede 09 rettede stemmesedler. Valgstyret skal 
deretter omgAende sende i forseglet pakke til Stor
tingets kontor en bekreftet Bvskrlft BV det som er 
bokf0rt pA valgtinget 09 pA stemmestedene, alle 1nn
komne omslagskonvolutter for forhAndsstemmer, Innkom
ne klager og bemerkninger, og de stemmesedler valg
styret har vraket eller sam er innlevert til valgsty
ret i medhold av § 41. 

Hvis valgstyret ikke ogsA er fylkeavalgstyre, akal 
det ved stortingsvalg omgAende sende 1 forseglet 
pakke til fylkesvalgstyrets leder en bekreftet av
skr1ft av det som er innf¢rt i valgboken 1 medhold av 
f¢rste ledd, sammen med aIle godkjente stemmesedler. 
de sam er avgitt pA valgtinget og de sam er avg1tt pA 
forhAnd hver for seg, 09 de urettede 09 de rettede 
hver for seg. 

NAr opptellingen av stemmene til fylkestingsvalget er 
avsluttet skal valgstyrets leder f¢re inn i valgboken 
stemmetallene for valglistene, med opplysning om 
hvordan stemmetallene fordeler seg pA stemmer avg1tt 
pA valgtinget og stemmer avgitt pA forhAnd. Valgsty
ret skal deretter omgAende sende i forseglet pakke 
til fylkesvalgstyrets leder en bekreftet avskrift av 
det sam er innf0rt i valgboken vedr¢rende fylkea
tingsvalget, sammen med aIle innkomne stemmesedler 
for dette valget, de som er godkjent og de sam er 
vraket hver for seg 09 de sam er avgitt pA valgtinget 
og de som er avgitt pA forhAnd hver for seg. 

Oepartementet kan g1 n~rmere bestemmelser am valgsty
renes innsending av valgmateriell til fylkesvalgsty
rene i medhold av annet og tredje ledd. herunder am 
emballasje for materiel let. 

Po11tiske partier som ar registrart atter § 17 og sam 
stiller liste i fylket ved stortingsvalg og fylkes
tingsvalg. ska1 uten betaling fA tilsendt utskrift BV 
valgboken dersom de setter frem krav om det innen 
valgdagen. 
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Den avskr1ft BV manntallet eller den del av manntal
let 80m er brukt til avkryssing pA valgttnget, akal 
valgstyrets leder s¢rge for bllr oppbevart til to 
valgperioder er utl¢pt. Deretter aka1 den brennes 
eller tl1intetgj¢res pA annan betryggende mAte. 

VALGOPPGJ¢RET 

aJ Stortingsvalg 

§ 50 

Fylkesvalgstyret eka1 uten opphold foreta vslgoppgj¢r 
for £ylket pA grunnlag 8V de avskrifter 09 stemmesed
ler som er tilsendt fylkesv81gstyret fra valgstyrene, 
jf. § 49 tredje ledd. Finner fylkesvalgstyret feil 1 
valgstyrenes oppteillng, akal det rette disse. 

Departementet godkjenner bruk BV edb-tekniske system 
beregnet pA valgoppgj¢r, 09 fastsetter ~rmere krav 
til systemene. ** 

§ 51 

Fylkesvalgstyret legger sammen valglistenes stemme
tall i alle kommunene. Deretter fordeles fylkets 
representantplasser, jf. Grunnlovens § 58 tredje 
ledd, pA valglistene. Fylkesvalgstyret gAr frem som 
beskrevet i Grunnlovens § 59 fjerde ledd. 

§ 52 

1. NAr det er avgjort hvor mange representantplasser 
hver liste skal ha, foretes en ny stemmeopptelling 
for listens kandidater. En gAr frem slik: 

En teller f0rst bare de navn som stAr som nr. 1 pA 
stemmesedlene. Den kendidat 80m fAr flest stemmer ved 
denne opptellingen er velgt. Skal listen he mer enn 
en representant, teller en deretter opp de navn som 
stAr som nr. 2 pA stemmesedlene. Den kand1dat som fAr 
flest stemmer sammenlagt ved de to opptel11ngene, nAr 
en ser bart fra den allerede valgte, er velgt . 

•• § 50 annet ledd trer i kraft 1. januar 1995. 



44 

PA samme mAte £ortsetter en, innt!l aIle de represen
tantplasser listen skal he er besatt. Navn pA perso
nar som ikke er valgbare, settes ut av betraktnlng 
ved opptellingen, 09 de etterf¢lgende kandidater 
rykker opp. Hvis flare kandidater her fAtt like mange 
stemmer, anses den valgt som stAr f¢rst i rekkef¢lgen 
pA listen. 

2. Hver Iiste skal sAvidt mullg tl1deles sA mange vars
representanter som den fAr representanter, mad 
til1egg 8V tre. Vararepresentantplassene besettes ved 
fortsatt oppteillng pA samma mAte som bestemt for 
representantene foran under nr. 1. 

§ 53 

NAr valgoppgj¢ret er avsluttet, skal fylkesvalgsty
rats leder i en bok innf¢re de offisielle valglistene 
mad stemmetall for de enkelte kommuner og for hele 
fylket med opplysning om hvordan stemmetallene for
deler seg pa stemmer evgitt pa velgtinget og for
handsstemmer. Videre skal innf~res beregningen 8V det 
antall representanter som tilfaller hver liste, hvem 
som etter reglene i § 52 er valgt til represententer 
09 vararepresentanter, hvor mange stemmesedler som er 
end ret av velgerne og om disse endringene kan tenkes 
a he noen betydning for riksvelgstyrets velgoppgj¢r 
etter § 55. AIle medlemmer BV fylkesvalgstyret under
skriver boken. 

§ 54 

Fylkesvalgstyret skel omgaende sende til Stortingets 
kontor og til riksvalgstyret bekreftet utskrift ev 
det som er bokf¢rt. 

De stemmesedler fylkesvelgstyret her mottett, jf. 
§ 49 tredje ledd, skel oppbevares pa et sikkert sted 
under betryggende forsegling til valgperioden er 
utl¢pt. Sa skal de brennes eller tilintetgj¢res pA 
annen sikker mAte. 

§ 55 

Riksvalgstyret skal uten opphold foreta valgoppgj¢r 
for fordeling av utjevningsrepresentantene pA grunn
lag ev de utskrifter Born er tilsendt riksvalgstyret 
fre fylkesvalgstyrene, jf. § 54 f¢rste ledd. Riks
valgstyret gAr frem Born beskrevet i Grunnlovens § 59 
femte, sjette og sjuende ledd. Kongen godkjenner bruk 
av edb-tekniske system beregnet pa valgoppgj¢r, og 
fast setter n~rmere krav til systemene. ** 

** § 55 f~rste ledd tredje punktum trer i kraft 
1. januar 1997. 
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NAr det ar avgjort hvl1ke fylkesllster som fAr utjev
ningsrepresentanter, utpeker riksvalgstyret listenes 
utjevningsrepresentanter 09 samtlige vararepresentan
ter i samsvar med reglene i § 52 1 loven her. Ved 
dette oppgj~ret ser en bart fra de kandidater 80m 
allerede er valgt som distriktsrepresentanter. 

Riksvalgstyret utferdiger fullmakt for sBmtlige 
valgte representanter 09 vararepresentanter. jf. 
Grunnlovens § 64. Representantene nevnes i den rek
kef¢lge som fremgAr BV Grunnlovens § 59 fjerde ledd, 
§ 52 i loven her, sernt f¢rste 09 andre ledd i para
grafen her. For vararepresentantene ang19 hvilken 
eller hvilke representanter de i tilfelle akal 
erstatte, samtidig sam det angis i hvilken rekkef¢lge 
de er valgt. 

Fullmakten underskrives av aIle medlemmer av riks
valgstyret og sendes til dem sam er valgt 80m f¢rste 
representant 1 hvert fylke, jf. Grunnlovens § 59 
fjerde ledd annet punk tum. Samtldig underrettes samt
lige fylkesvalgstyrer om utfallet av riksvalgstyrets 
valgoppgj¢r. Fylkesvalgstyrene skal snarest mullg 
etter A ha fAtt melding fra riksvalgstyret underrette 
de valgte representanter og vararepresentanter am 
valgutfallet. 

Departementet kan 9i n~rmere regler am formen pA 
stortingsrepresentantenes fullmakter. 

NAr riksvalgstyrets valgoppgj¢r er ferdig, skal 
lederen f¢re inn i en bok fremgangsmAten ved valgopp
gj¢ret og dets utfall. Alle medlemmer av riksvalgsty
ret underskriver boken. 

Riksvalgstyret skal omgAende sende til Stortingets 
kontor bekreftet utskrift av det sam er bokf¢rt. 

§ 56 

En valgt representant eller vararepresentant, sam 
ikke plikter A motta valget, jf. Grunnlovens § 63, 
skal innen tre dager etter A ha mottatt underretning 
om valget fra fylkesvalgstyret. sende dette skrift
lig melding om hvorvidt valget mottas. 

Valget anses som mottatt dersom vedkommende ikke i 
rett tid her sendt slik melding som nevnt i foregAen
de ledd. 
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§ 57 

Er noen blitt valgt til representant eller vararepre
sentant for to fylker, aka1 vedkommende sanest innen 
tre dager ettar A he mottatt underretning fra fylkes
valgstyrene om valget, pa hurtlgst mullge mate under
rette begge fylkesvalgstyrer om hvilket valg som 
mattes. lnnen samme frist akal vedkommende skriftlig 
bekrefte sin beslutning averfor begge fylkesva!gsty
rer og - sAvidt mullg - ogsA overfor vararepresentan
tar. 

Dersom vedkommende ikke sender sllk skriftlig erkle
ring som ovenfor nevnt, ansaa vedkommende A he 
mottatt va!get som representant eller vararepresen
tant for det fylket hvor han ar stemmeherettlget. Er 
han lkke stemmeberettlget i noen BV fylkene. ansaa 
han valgt for det fylket som stAr f~rst i ordenen, 
jf. Grunnlovens § 58. 

Bestemmelsene i f~rste og annet ledd fAr tilsvarende 
anvendelse dersom noen er valgt til representant 
eller vararepresentant for flere enn to fylker, 
likevel slik at vedkommende selv kan veIga hvilket 
fylke han viI representere uansett om han allerede 
f~r har truffet et valg mellom noen av demo 

Blir det va!g vedkommende har mottatt kjent ugy!dig 
av Stortinget, kan han innen tre dager etter A ha 
fAtt underretning om dette, avgi erkl~ring om at han 
mottar et av de andre va!gene. 

b) Fylkestingsvalg 

§ 58 

Fylkesvalgstyret aka! uten opphold foreta valgoppgj~r 
for fylket pa grunnlag av de utskrifter og stemmesed
ler som er nevnt i § 49 tredje ledd. Finner fylkes
valgstyret feil i valgstyrenes opptelling eller av
gj~relser om godkjenning eller vraking av stemmesed
ler. skal det rette disse. 

Departementet godkjenner bruk av edb-tekniske system 
beregnet pa valgoppgj~r, 09 fastsetter nermere krav 
til systemene. ** 

•• § 58 annet ledd trer i kraft 1. januar 1995. 
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§ 59 

1. Fylkesvalgstyret legger sammen valglistenes stemme
tall 1 aIle kommunene. Deretter fordeles represen
tantp!assene pA valglistene 1 £orhold til dares stem
metall pA f¢lgende mAte: 

En f~rer opp de kvotienter Born £remkommer nAr hver 
listes stemmetall attar hvert divideres mad 1,4 - 3 -
5 - 7 oav., inntil hvert stemroetall er dlvidert det 
antall ganger som Bvarar til det st¢rste antall 
representanter listen kan ventes A fA. Den £¢rste 
representantplassen tl1faller den listen som har den 
st¢rste kvotienten. Den andre representantplassen 
tilfaller den listen som har den nest st¢rste kvoti
anten oav., innt!1 aIle representantplasser ar for
delt. 

Hvia flere lister har samme kvotient, til faller 
plassen den av listene som har st¢rst stemmetall. Har 
de samme stemmetall avgj¢res det ved loddtrekning. 
hvilken liste representantplassen skal tilfalle. 

2. Deretter avsettes en sjettedel av fylkestingets 
samlede medlemstall - i tilfelle avrundet oppover til 
nzrmeste he Ie tall - som utjevningsrepresentanter pA 
listene pA samme mAte som etter nr. I foran. 

Utjevningsrepresentantplassene - som skal fordeles pA 
valglistene i samsvar med bestemmelsene i nr. I annet 
ledd annet og tredje punktum - nyttes i den utstrek
ning det er n¢dvendig for A sikre aIle kommuner i 
fylket minst en representant i fylkestinget. 

Sku lIe det tilfalle en liste flere utjevningsrepre
sentantplasser enn den har valgbare kandidater til 
overs nAr de ordin~re representantplassene er besatt, 
skal listens utjevningsrepresentantplasser anses som 
forlodds valgt, og de ¢vrige plasser fordeles pA de 
andre listene slik som bestemt i f0rste ledd. 

§ 60 

1. NAr det er forel0pig avgjort hvor mange ordin~re 
representantplasser hver liste skal ha, foretas en ny 
stemmeopptelling for listens kand!dater. En gAr frem 
slik: 

En teller f¢rst bare de navn som stAr som nr. I pA 
hver stemmeseddel. Den kandidat som fAr flest stemmer 
ved denne opptellingen er valgt. Skal listen ha mer 
enn en representant. teller en deretter opp de navn 
som stAr som nr. 2 pA stemmesedlene. Den kandidat sam 
fAr flest stemmer sammenlagt ved de to oppteillngene. 
nAr -en eer bort fra den allerede valgte, er valgt. PA 
samme mAte fortsetter en inntil aIle de ordinzre 
representantplasser listen akal he i denne omgang er 
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besatt. Hvis flere kandldater har fAtt like mange 
stemmer, anses den valgt sam stAr f¢rst i rekkef¢lgen 
pA listen. 

2. Etter at det er 8vgjort hvl1ke kandidater som er 
valgt til ordinmre representanter, akal utjevnings
represententplassene, jf. § 59 nr. 2, fordeles. 
Representantplassene fordeles i samsvar med reglane i 
§ 59 nr. 1 annet 09 tredje ledd. Som representanter 
velges kandldater bosatt i kommuner som forel¢pig 
ikke har fAtt valgt inn noen representant i fylkes
tlnget. Har en liste som skulle he utjevningsrepre
sentantpless, Ingen kandldat fra kommuner som ikke 
har fAtt noen representantplass 1 fylkestlnget, ansaa 
den kandldaten valgt pa vedkommende plass som ville 
blitt valgt etter raglene 1 nr. 1. 

Er det fortsatt led1ge representantplasser igjen nAr 
aIle kommuner har fAtt m1nst en representant 1 fylke
t1nget, fordeles de led1ge plasser etter reglene i 
nr. 1. 

En kandidat anses 1 dette numrner bosatt 1 den kommu
nen hvor han har stemmerett ved valget. 

Departementet kan g1 n~rmere regler om valgoppgj~r 
etter f~rste ledd. 

3. Hver 11ste skal sAvidt mulig tildeles sA mange vara
representanter som den fAr representanter, med 
t1llegg av tre. vararepresentantplassene besettes ved 
fortsatt opptelling pA samme mAte som bestemt for de 
ordin~re representantene under nr. I foran. idet man 
ser bort ira de som er valgt til utjevn1ngsrepresen
tanter. 

4. Ved fordel1ng av representantplasser og vararepresen
tantplasser etter denne paragraf settes navn pA per
soner som 1kke er valgbare ut av betraktning. Ved 
fordeling som nevnt 1 nr. 1. nr. 2 og nr. 3 rykker i 
sA fall de etterf~lgende navn opp. 

§ 61 

NAr valgoppgj¢ret er avsluttet, skal fylkesvalgsty
rets leder 1 en bok 1nnf~re de off1sielle valglistene 
med stemmetall for de enkelte kommuner 09 for hele 
fylket, med opplysning om hvordan stemmetallene for
deler seg pA stemmer avgitt pA valgtinget og for
hAndsstemmer. Videre skal innf~res beregningen av det 
antall representanter som til faller hver liste, og 
hvem som etter reglene i § 60 er valgt til represen
tanter og vararepresentanter. AIle medlemmer BV fyl
kesvalgstyret underskriver boken. 
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Utskrift ov valgboken akal uten opphold aendes fyl
kesmannen. Po11tlske portier som er reglstrert atter 
§ 17, 09 som stiller liste 1 fylket, akal uten bete
ling fA tilsendt utskrift av valgboken dersom de 
fremsetter krav om det til fylkesva!gstyret innen 
valgdagen. 

§ 62 

Fylkesvalgstyret akal straka underrette de voigte 
representanter 09 vararepresentanter om valget. Er 
noen blitt vaIgt som lkke plikter 6 ta imot valget, 
jf. & 14, 09 som ikke her forspl1t sin rett til A 
unnslA seg, akal han innen tre dager attar 6 he 
mottatt underretning om valget fra fylkesvalgstyret, 
sende dette skriftllg melding om hvorvidt valget 
mottes. 

Valget anses som mottatt dersom vedkommende ikke 1 
rett tid her sendt sllk melding som nevnt i foregAen
de ledd. 

§ 63 

De stemmesedler fylkesvalgstyret har mottett, jf. 
§ 49 fjerde ledd, skal oppbevares pA et sikkert sted 
under betryggende forsegling, inntil valgperioden er 
utl¢pt. SA skal de brennes eller tilintetgj¢res pA 
annen sikker mAte. 

c) Kommunestyrevalg 

§ 64 

Valgstyret foretar valgoppgj¢r for kommunestyreval
get, og fordeler representantplassene i kommunestyret 
p6 valglistene i forhold til deres stemmetall pA f¢l
gende mAte: 

En dividerer summen av listestemmetallene, jf. § 48 
sjette ledd, med representantplassenes entall for¢ket 
med 1. Kvotientens hele tall for¢kes med 1. Hver 
listes stemmetall divideres med den for~kede kvoti
ent, og listen fAr sA mange representantplasser som 
de nye kvotienters ~ele tall angir. 

Viser det seg at ikke aIle representantplessene blir 
fordelt mellom listene pA denne mAten, divideres hver 
listes stemmetell f¢rst med det antall representant
plasser listen her fAtt for¢ket med" 1, deretter, om 
det er n¢dvendig, med det samme tall for¢ket med 2, 
osv. 
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Et antall kvotienter tilsvarende antall ikke fordelte 
representantplasser nummereres deretter, sllk at den 
st~rste kvotienten fAr nr. 1, den nest Bt~rste fAr 
nr. 2 cav. Divisjonene atter foreg6ende ledd rnA £ort
sette innt!l det viser seg at Ingen kvotient 1 en 
senere kvotientrekke ar st¢rre enn den slst numme
rarte, som kalles del1ngstallet. De gjenv~rende 
representantplassene £ordeles deretter p6 valg11stene 
pA grunnlag av de nummererte kvot1entene. 

Hvis flere lister har samma kvotlent, tilfaller 
plassen den BV listene som har st¢rst stemmetall. Har 
de samma stemmetall avgj¢res det ved loddtrekning 
hvilken liste representantplassen akal tilfalle. 

Skulle det tilfalle en liste flere plesser enn den 
har valgbare kandidater, skal dens kand1dater anses 
som forlodds valgt, og de ~vrige plasser fordeles p6 
de andre listene slik som bestemt foran. 

Departementet godkjenner bruk av edb-tekniske system 
beregnet pA valgoppg~r, og fast setter ~rmere krav 
til systemene. ** 

§ 65 

1. NAr det er avgjort hvor mange representantplasser 
hver liste skal ha, unders¢ker en hvor mange stemmer 
hver kandidat pA disse listene har fAtt. Her tar en 
ogsA med stemmer kandidatene har fAtt pA stemmesedler 
som gjelder andre valglister, jf. § 48 femte ledd 
annet punktum. Navn pA personer som ikke er valgbare 
settes ut av betraktning. Deretter besettes hver 
listes plasser med de kandidater pA vedkommende liste 
som har fett flest stemmer, i rekkef¢lge etter stem
metall, og 1 tilfelle av stemmelikhet, etter rekke
f¢lge pA listen. 

2. Hver liste skal sAvidt mulig tildeles sA mange vara
representanter som den fAr representanter, med 
tillegg av tre. Vararepresentantplassene besettes pA 
samme mAte som bestemt for representantene foran 
under nr. 1. 

** § 64 sjuende ledd trer i kraft 1. januar 1995. 
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§ 66 

NAr stemmeopptellingen 09 valgoppgj0ret er avsluttet, 
akal valgstyret i valgboken innf~re de offisielle 
valglistene, med stemmetall for den enkelte kandidat 
og for listen, mad opplysning om hvordan diase 
tallene fordeler seg pA stemmer avgitt pA valgtinget 
09 forhAndsstemmer. Videre akal innf0res beregningen 
BV det antall representanter som tilfaller hver 
liste, 09 hvem sorn atter reglene i § 65 er valgt til 
representanter 09 vararepresentanter. Er det avgitt 
stemme til ikke valghare personer, jf. § 65 f~rste 
ledd, eka! ogsA dette f~res Inn. 

Valgstyret akal uten oppholdt sende utskrift av alt 
80m er innf0rt i valgboken 1 anledning fylkestings
valget og kommunestyrevalget til fylkesmannen. Poli
tieke part!er som er reg!strert etter § 17, og som 
stiller liste i kommunen, skal uten betaling f6 til
sendt utskrift av valgboken dersom de fremsetter krav 
om det til valgstyret innen valgdagen. 

§ 67 

Valgstyret skal straks underrette de valgte represen
tenter og vararepresentanter om valget. Er noen blitt 
valgt som ikke plikter 6 ta i mot valget, jf. § 14. 
og som ikke har forspilt sin rett til 6 unns16 seg. 
skal han innen tre dager etter A ha mottatt underret
ning om valget fra valgstyret sende dette skriftlig 
melding om hvorvidt val get mottas. 

Val get anses som mottatt dersom vedkommende ikke i 
rett tid her sendt slik melding som nevnt i £oregAen
de ledd. 

§ 68 

Stemmesedlene skal oppbevares p6 et trygt sted under 
sikker forsegling til valgperioden er utl~pt. SA skal 
de brennes eller tilintetgj¢res pA annen sikker mAte. 

FLERTALLSVALG VED KOMMUNESTYREVALG 
§ 69 

Kommunestyrevalget holdes som flertallsvalg, dersom 
det i en kommune ikke blir innlevert eller godkjent 
noen listeforslag. Oet samme gjelder dersom bare ett 
listeforslag blir innlevert eller godkjent. I slike 
tilfelle gjelder f¢lgende s~rlige regler: 

1. Valgstyret offentliggj~r snarest mulig en kunngj¢rlng 
til velgerne om at valget holdes som flertallsvalg. 
Kunngj¢ringen skal gj¢re rede for de regler som 
gjelder for valget. 
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2. Velgerne stemmer ved samme stemmeseddel p6 represen
tenter og vararepresententer. Stemmesedlene ken inne
holde h~yst sA mange navn som det akal valges repre
sentanter i kommunestyret og like mange vararepresen
tenter. Er det pi stemmeseddelen lkke skilt mellom 
representanter og vararepresentanter, ansaa de f~rst 
oppf~rte som representanter i det tillette antall, 09 
de f~lgende som vararepresentanter 1 det tillatte 
antall. Inneholder stemmeseddelen flere navn som 
representanter eller vararepresentanter ann tillett, 
settes de overskytende navnane som stAr sist 1 rekke
f~lgen ut BV betraktning. 

Et navn kan bare f¢res opp en gang pi hver stemmesed
del. Er det f¢rt opp flere ganger, gjelder det bare 
pa den f¢rste plass i rekkef~lgen og strykes pA de 
f~lgende. 

Navn pA personer som ikke er valgbare, settes ut av 
betraktning. 

3. Ved valgoppgj¢ret teller en f~rst de stemmer som er 
avgitt pA representanter. De som har fAtt flest stem
mer, er valgt. 

De som deretter har fAtt flest stemmer, nAr represen
tantstemmer og vararepresentantstemmer telles under 
ett, er valgt til vararepresentanter i den rekkef¢l
gen stemmetallet viser og i et antall som svarer til 
representantenes. 

Hvis flere kandidater har fAtt like mange stemmer, 
avgj~res utfallet ved loddtrekning. 
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KAPITTEL 5 

KLAGER OVER VALGSTYRETS AVGJ0RELSER OG FORBEREDELSEN 
AV VALGET - UGYLDIG VALG - NYTT VALGOPPGJ0R 

KLAGER OVER VALGSTYRETS KJENNELSER 
§ 70 

Valgstyrets kjennelser om stemmerett 09 om adgang til 
6 avgi stemme ken ved stortingsvalg p6klages til 
Stortinget. 09 ved fylkestingsvalg 09 kommunestyre
valg til depertementet. Klagerett har den som kjen
nelsen gAr imot, 09 enhver annen sam stAr Innf~rt i 
manntellet i vedkommende kommune. 

ved stortingsvalg rnA skriftllg klage vzre kommet inn 
til Stortingets kontor til sllk tid at Stortinget ken 
ta stilling til klagen i forbindelse med pr~vingen av 
representantenes fullmakter. 

Klage til departementet ved fylkestingsvalg 09 kommu
nestyrevalg rnA vmre fremfert muntlig i valgstyrets 
mete eller skriftlig vmre kommet inn til laderen i 
valgstyret ionen kl. 15 den 30de dagen etter valg
dagen. Lederen sender snarest mulig klagen via fyl
kesmannen til departementet. Han opplyser om klegeren 
har klagerett og, hvis klagen er skriftlig, om nAr 
han mottok klagen. Han legger ved n0dvendig utskrift 
av valgboken og de dokumenter som kan antas A he 
betydning for saken. 

Departementets avgj0relse i klagesaken kan pAklages 
videre til Stortinget. Valgstyret her klagerett 
dersom departementet har omgjort kjennelsen. Klage 
til Stortinget rnA sendes inn skriftlig til departe
mentet og v~re kommet inn til dette senest kl. 15 den 
30de dagen etter at departementet har truffet sin av
gj0relse. Departementet sender snarest mulig klagen 
sammen med tilh0rende dokumenter til Stortinget. 

Departementet sender melding til Stortinget om de av
gj0relser som blir truffet i klageseker etter denne 
paregraf, 09 som ikke er pAklaget etter foregAende 
ledd. 

KLAGER OVER FORBEREDELSEN OG·GJENNOMF¢RINGEN 
AV VALGET 

§ 71 

Kleger i forbindelse med forberedelse og gjennom
f0ring av valg kan ved stortingsvalg inngis til Stor-
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tinget, 09 ved fylkestingsva!g 09 kommunestyrevalg 
til departementet. Klagerett ved stortingsvalg og 
fylkestingsvalg har enhver sorn er stemmeberettiget 1 
vedkommende tylka, 09 ved kommunestyrevalg enhver som 
er stemmeberettiget 1 vedkommende kommune. 

§ 70 annet ledd gjelder tilsvarende for klsger attar 
denne paragraf i forbindelse med stortingsvalg. 

Klager 1 forbindelse mad kommunestyrevalg rnA vzre 
fremsatt innen den fr1st 09 p6 den mAte som er 
bestemt 1 § 70 tredje ledd. Valgstyrets leder fore
legger klagen for valgstyret til uttalelse dersom han 
finner grunn til dat, 09 sender den snarest multg 
gjennom fylkesmannen til departementet. Han opplyser 
om kisgeren har klagerett og, hvis klagen er skrift-
11g, om oAr han mottok klagen. Han legger ved ~dven
dig utskrift av valgboken og de dokumenter som antes 
A ha betydning for saken. 

Tredje ledd gjelder tilsvarende for klager i for
bindelse med fylkestingsvalg, likevel slik at klagen 
rnA vzre fremsatt muntlig i fylkesvalgstyrets m~te 
eller skriftlig vzre kommet inn til lederen i fyl
kesvalgstyret innen fristens utl¢p. 

En klage som gjelder forhold av betydning for bAde 
fylkestingsvalg og kommunestyrevalg anses A gjelde 
begge valg, 09 den anses lovlig fremsatt om den er 
fremsatt slik som bestemt i enten tredje eller fjerde 
ledd. Er klagen fremsatt bare overfor enten fylkes
valgstyret eller valgstyret, skal dette straks sende 
kopi av klagen til den andre instansen. 

FAr fylkesmannen kjennskap til at noen ved kommune
styrevalg er valgt til representant eller vararepre
sent ant ved uriktig valgoppgj¢r (jf. §§ 64 og 65), 
kan han pAby feilen rettet innen den frist som er 
fastsatt i § 70 tredje Iedd. Vedkommende valgstyre 
kan bringe fylkesmannens avgj~relse inn for deperte
mentet. 

Blir fylkesmannen kjent med fell 1 forblndelse mad 
forberedelsen og gjennomf~ringen av fylkastingsvalg 
09 kommunestyrevalg, 09 sam han ikke aelv ken pAby 
rettet i medhoid av foregaende Iedd, sender han 
melding om feilen til departementet innen den frist 
som er fastsatt i § 70 tredje ledd. Samtidlg under
retter han fyIkesvalgstyrets/valgstyrets leder. 

Departementets avgj¢relser 1 saker etter denne para
graf kan ikke pAklages. 
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UGYLDIG VALe 

§ 72 

Ved stortlngsvalg akal Stortinget - oAr betingelsene 
i § 77 foreligger - kjenne utfallet av stemmegivnin
gen i en kommune ugyldig: 

1. oAr bestemmelsene om oppsetting av mannta!let er satt 
til side, sAsom oAr manntallet lkke har vzrt utlagt 
lange ook, eller utleggingen ikke har vzrt kunngjort. 
Manglende underretning attar §§ 6, 8 09 10 er ikke 
ugyldlghetsgrunn, 

2. oAr valget er holdt pa annen tid enn loven gir edgang 
til, eller oAr forskriftene om hvordan valget akal 
forberedes 09 styres, er satt til side, 

3. oAr en stemmemottaker ved £orhandsstemmeglvnlng har 
gjort seg skyldig i feil eller fors¢mme!se, eller en 
forhAndsstemme ikke er nAdd frem som f~lge av 
stemrnemottakerens fors¢mmelse, 

4. oAr forskriftene om fremgangsmAten pA valgtinget er 
overtrAdt, sAsom nAr stemmegivnlngen, eller behand
I1ngen eller opptellingen av stemmesedlene er fore
tatt pA en urikt1g mAte, eller velgerne ikke har fAtt 
rimelig tid til A avgi stemme, 

5. nAr det er truffet en uriktig avgj~relse om 1nnf¢ring 
eller strykn1ng 1 manntallet, eller om gyldlgheten av 
en stemmeseddel, 

6. nAr noen som 1kke stAr 1 manntallet har avgltt 
stemme. eller noen har avgltt stemme mer enn 6n gang, 

7. nAr noen pA straffbar mAte har s¢kt skaffe seg inn
flytelse 6 valget, 

8. nAr trykt stemmeseddel er forkastet i henhold til 
bestemmelsene i § 45 f~rste ledd, jf. § 44 nr. 6, og 
grunnen til forkastelsen ikke er fremkommet som £¢lge 
av £orsettlig handling. 

§ 73 

Ved atortingsvalg akal Stortinget - nAr betingelsene 
i § 77 foreligger - kjenne valgoppgj¢ret for et fylke 
ugyldig, dersom det er Inntruffet fell ved fylkes
valgstyrets oppgj¢r. Oet samme gjelder dersom ut
fallet av stemmegivningen 1 en kommune, Born er lagt 
til grunn for oppgj~ret, er kjent helt eller del vis 
ugyldig 1 medhold av § 72 . 

. Stortinget skal - nAr betingelsena i § 77 foreligger 
- kjenne rlksvalgstyrats oppgj¢r ugyldig dersom det 
er inntruffet fail ved oppgj¢ret. 



56 

§ 74 

Stortlngets adgang til A kjenne utfallet BV stemme
givningen eller v81goppgj~ret ugyldig 1 medhold av 
§§ 72 09 73 er lkke avhengig av at det er inngitt 
klage etter §§ 70 eller 71. 

§ 75 

Ved fylkestingsvalg 09 kommunestyrevalg. akal depar
tementet 1 henhold til klage eller melding atter § 71 
- nAr betingelsene 1 § 77 forellgger - kjenne valget 
1 en kommune ugyldig: 

1. nAr bestemmelsene om oppsettlng av manntallet er Batt 
til side, sAsom nAr manntallet ikke har v~rt utlagt 
lenge nok, eller utleggingen ikke har v~rt kunngjort. 
Manglende underretnlng etter §§ 6, 8 09 10 er lkke 
ugyldighetsgrunn, 

2. nAr valget er holdt pA annen tid enn loven gir adgang 
til, eller nAr forskriftene om hvordan velget akal 
forberedes 09 styres, er satt t11 s1de, 

3. n6r en stemmemottaker ved forh6ndsstemmeg1vn1ng har 
gjort seg skyld1g 1 fe11 eller fors¢mmelse, eller en 
forh6ndsstemme 1kke er nAdd frem sam f¢lge av stemme
mottakerens fors¢mmelse, 

4. nAr forskriftene am fremgangsmaten pA valgt1nget er 
overtrAdt, sAsom nar stemmegivningen eller behand
lingen eller opptellingen av stemmesedlene, er fore
gAtt pA uriktig mate, eller en stemmeseddel ur1kt1g 
er godkjent eller forkastet, eller velgerne ikke har 

.fAtt rimelig tid til A avgi stemme, 

5. nar noen sam lkke stAr i manntallet har avgltt 
stemme, eller noen har avgitt stemme mer enn en gang, 

6. nAr trykt stemmeseddel er forkastet i henhold til 
§ 45 f¢rste ledd, jf. § 44 nr. 6, og grunnen til for
kastelsen ikke er fremkommet sam f¢lge av forsettlig 
handling. 

§ 76 

Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, skal depar
tementet uten hensyn til am klage eller melding etter 
§ 71 er innlevert - nAr betingelsene i § 77 fore11g
ger - kjenne val get ugyldig: 
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1. nAr en kjennelse SOrn omhandlet i § 70 ar omgjort mad 
endellg vlrknlng, 

2. nAr dot fAr kjennskap til at noen ved uriktig valg
oppgjer (§§ 59, 60, 64 09 65) ar valgt til represen
tant eller vararepresentant, 

3. nAr det fAr kjennskap til at noen p6 straffbar mAte 
har s¢kt 6 skaffa seg 1nnflyte!se pA valget. 

§ 77 

AIle de feil som ar omhandlet 1 §§ 72, 73, 75 09 76 
ar ugyld1ghetsgrunner dersOrn det flnnes antakelig at 
de har hatt lnnflyte!se pa utfallet av valget. 

Val get kjennes ikke ugyldig 1 videre utstreknlng enn 
feilen medf¢rer. 

§ 78 

Ken vlrknlngen av en fei1 som er omhandlet 1 §§ 72, 
73, 75 09 76 avhjelpes ved opptell1ng av lnnleverte 
stemmesedler, ved sammenlegg1ng av stemmer, ved annen 
fastsetting av valgutfallet eller ved loddtrekning 
skal dette gj¢res, enten BV Stortinget eller departe
mentet, eller ved at det pAbys nytt v8lgoppgj¢r. 

§ 79 

NAr Stortinget kjenner valgoppgj¢ret i et fylke helt 
eller delvis ugyld1g etter §§ 72 og 73, og dessuten 
underkjenner result8tet ev stemmeg1vningen i en kom
mune, pAbyr det omvalg i kommunen, dersom feilen ikke 
lar seg rette pA noen av de mAter som er omhandlet i 
§ 78. Stort1nget ken likevel - oAr det pAbyr omvalg i 
en eller flere kommuoer i et fylke - ogsA bestemme at 
det ska1 holdes omvalg 1 de ¢vrige kommuner i fylket 
nAr szrlige forhold tilsier det. I sA fall underkjen
ner Stortinget resultatet av stemmegivningen i hele 
fylket. 

§ 80 

NAr departementet her erklzrt valget i en kommune 
ugyldig i medhold 8V § 77, og feilen ikke lar seg 
rette pA noen av de mAter som er omhandlet i § 78, 
pAbyr det omvalg i kommunen, dersom feilens inn
flytelse gjelder fordel1ngen mellom valglistene av 
representantplassene i fylkestinget eller kommune
styret. 
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§ 81 

Ved omvalg 1 medhold av §§ 79 09 80 brukes manntallet 
fra det opprinnelige valget, rettet p6 den mAten som 
er bestemt i § 10 f~rste ledd. Oessuten akal valgsty
ret innf~re de som fel1aktig var utelatt ved det opp
rinnelige valget, 09 stryke dem som feilaktig var 
tatt inn i manntallet. i henhold til avgj~relser 
atter §§ 70 09 72. Endrlnger 1 manntallet, som nevnt 
i foreg6ende punktum ken bare skje ved kjennelse, jf. 
§ 9. 

Er valget kjent ugyldig ford! lovens regler om utar
beidelse av mann tal let ikke er fulgt, akal arbeidet 
med dette gjenopptas, med sikte p6 A bringe manntal
let 1 samsvar med reglene. Rett til A bI1 innf~rt har 
1 dette tl1fellet - 1 samsvar med lovens regler -
aIle de som skulle ha vzrt Innf~rt i manntallet ved 
det opprinnelige valget, og som ikke senere her tapt 
stemmeretten. 

Ved omvalg kan det fastsettes kortere frister for 
istandbringelsen av mann tal let og forberedelsen av 
valget. 

For ¢vrig gjelder ved omvalget de vanlige regler. 

§ 82 

Er noen blitt valgt til representant eller vararepre
sentant uten a v~re valgbar. skal denne feilen av
hjelpes pa en av de mater som er nevnt i § 78. 

NYTT VALGOPPGJ¢R 

§ 83 

Stortinget skal paby nytt valgoppgj¢r hvis en repre
sentantplass i Stortinget, etter at vararepresentan
ten eller vararepresentantene i tilfelle er rykket 
oPP. blir ubesatt eller uten vararepresentant Born kan 
m¢te. Dette gjelder bade nar det er valgt noen Bom 
har unnslAtt seg for a motta valg, jf. §§ 56 og 57, 
og nAr ledighet oppstar pa grunn av omstendigheter 
Born Inntreffer etter valget. 

Fylkesvalgstyret utferdiger fullmakt for dem som er 
valgt til representant eller vararepresentant 1 
medhold av f¢rste ledd. § 55 tredje ledd annet og 
tredje punk tum og fjerde ledd f¢rste og tredje 
punktum gjelder tilsvarende. 
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§ 84 

Blir en representantplass i fylkestinget/kommunesty
ret ubesatt atter at vararepresentantene i tilfelle 
er rykket opp, anten ford! det er valgt ncen som her 
unns14tt seg for 4 motte valg, jf. §§ 62 09 67, aller 
p6 grunn BV omstendigheter som inntreffer atter 
valget, skal fylkesordf~reren/ordf~reren B~rge for at 
fylkesvalgstyret/valgstyret uten opphold forater nytt 
valgoppgj~r. 

Fylkesvalgstyret/valgstyret skal aga! toreta nytt 
v81goppgj~r oAr en vararepresentantplass er blitt 
led!g av en gruno som nevnt 1 f~r8te ledd, og fylkes
ordf~reren/ordf~reren finner dette pAkrevd. 

§ 85 

Er antallet av vararepresentanter aller av en gruppes 
vararepresentanter 1 £ylkest1nget/kommunestyret b11tt 
utl1strekkellg, og forholdet 1kke kan avhjelpes ved 
nytt valgoppgj¢r etter § 84 annet ledd, kan ved
kommende gruppe selv utpeke den som skal rykke 1nn pA 
den 1e01ge vararepresentantp1assen. Gruppen underret
ter oeretter fy1kesvalgstyret/va1gstyret, som ve1ger 
vedkommende sam vararepresentant dersom vl1kArene for 
dette er til stede. Er kommunestyrevalget ho1dt som 
f1ertallsva1g, jf. § 69, utpekes kandidaten til den 
1ed1ge p1assen av kommunestyret. Annet punktum 
gje1der ti1svarende. 
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KAPITTEL 6 

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 

§ 86 

I frister attar denne lov som er fastsatt til at 
bestemt antall dager f~r valgdagen, regnes ikke mad 
den valgdag som er fastsatt ev Kangan og den fore
g6ende deg. Ender fristan pA en helligdag, regnes den 
A l¢pe ut den narmest etterf¢lgende hverdag. 

Faller en data, som attar denne lover utgangspunktet 
for en fr1st, pA en helligdag, begynner vedkommende 
frist A l¢pe fra nmrmest pAf¢lgende hverdag. Faller 
en data, som ettar denne lover 8vslutningen BV en 
frist, pA en helligdag, ansea vedkommende frist A 
l¢pe ut den sist foregAende hverdag. 

Bestemmelsene i annat ledd gjelder tilsvarende i de 
ti!fel1e hvor en data, sorn er det t1dligste eller 
seneate tidspunkt for noen handling ettar denne lov, 
faller pA en helligdag. 

Mat aversitting av frister etter denne lov ken det 
ikke gis appreising. 

§ 87 

AIle offentlige tjenestemenn plikter, sA langt deres 
offentlige stilling setter dem i stand til det og 
hensynet til andre lovbestemte gj~remal ikke blir 
tilsidesatt, ! g1 valgmynd1ghetene de opplysninger de 
mAtte kreve til bruk ved manntallsf~r1ngen, og ellers 
ved forberedelsene og gjennomf~ringen av valget. 

§ 88 

Etter ~rmere bestemmelse av departementet plikter 
fylkesvalgstyret og valgstyret A g1 de oppgaver sngA
ende valget sam t1l enhver tid finnes ~nskelig for 
utarbe1delse av offis1ell valgstatistikk. 

§ 89 

Adgang til eller avskrift av det mann tal let eller den 
del av manntallet sam er brukt til avkryssing p6 
valgtinget kan bare gis 

1. t1l tjenestlig bruk for offentlig tjenestemann nAr 
det er pAkrevd av hensyn til tjenesten 

2. til bruk for statistisk bearbeidelse i vitenskapelig 
~yemed nAr det fareligger samtykke fra departementet. 
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§ 90 

Den som er gitt adgang til det avkryssede mannta!l 
aller avskrift BV dette. plikter A bevare taushet om 
hvilke enkeltpersoner som her avgitt stemme aller 
unnlatt A avgi stemme. 

Den som i kraft BV noen bestemmelse i denne iov fAr 
kjennskap til hvordan enkeltpersoner her stemt, 
plikter A hindre at andre fAr 8dgang aller kjennskep 
til datta. 

§ 91 

Statskassen b~rer de utglfter som f01ger av denne lov 
til: 

1. stemmeseddelkonvolutter. oms!agskonvolutter for for
hAndsstemmer 09 valgurner. 

2. anskaffelse BV trykte stemmesedler til bruk for vel
gerna i stemmelokalene ved stortingsvalg, 

3. porto 09 telegrammer ved meldinger atter & 35 nr. 2, 

4. fylkesvalgstyrenes 09 Riksvalgstyrets virksomhet ved 
stortingsvalg. 

Fylkeskommunen b~rer de utgifter som f01ger av denne 
lov til: 

1. anskaffelse av trykte stemmesedler til bruk for vel
gerne i valglokalene ved fylkestingsvalg, 

2. fylkesvalgstyrets virksomhet ved fylkestingsvalg. 

De 0vrige utgifter som f01ger av denne lov. bzres av 
vedkommende kommune. ved stortingsvalg gir statskas
sen kommunene refusjon for deres utgifter etter 
setser som fastsettes av departementet. 

§ 92 

Den som forsettlig eller uaktsomt 

1. unn1ater A utf¢re, e11er ikke i rett tid eller pA 
rett mAte utf¢rer, noe gj¢remAl vedkommende i kraft 
av stilling eller funksjon er pAlagt etter denne lov, 
eller etter bestemmelser gitt 1 medhold av denne lov 
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2. uteb!ir fra noe m~te som denne lov nevner, uten 4 he 
gyldig forfall. og uten A melda fra til det organ som 
s~rger for innkalling av vararepresentanter 

3. overtrer bestemme!sene i § 7 annet ledd om bruk og 
tilintetgj¢ring av manntallsavskrifter m.v., eller 
forskrifter gltt mad hjemmel i denne bestemmelsen 

4. overtrer bestemmelsene 1 § 44 nr. 6 ved omdeling av 
trykte stemmesedler 

5. overtrer bestemmelsene i § 89 ved 4 91 adgang til 
eller Bvskrift av det avkryssede manntallet 

6. overtrer bestemmelsene i § 90 om taushetspllkt. 

straffes mad b¢ter, s4fremt lkke strangere streff 
kommer til anvendelse. 

Ved forseelser som nevnt i f¢rste ledd nr. I, nr. 2 
eller nr. 3 akal den skyldige ogs4 erstatte de skader/ 
som er forvoldt. dersom han har opptrAdt forsettlig 
eller grovt uaktaomt. 

§ 93 

Reglene om sa1g og skjenking av berusende drikker pA 
s¢n- og helligdager akal ogsA gjelde pa den valgdag 
som er fastsatt av Kongen atter § 24. 

§ 94 

Denne lovs bestemme1ser om fy1kestingsvalg gjelder 
ikke i de tilfelle hvor en kommune utgj¢r et eget 
fylke. Likevel skal det ogsA i disse kommuner v~re 
adgang til A avgi forhandsstemme til fylkestingsvalg 
nAr vedkommende velger her stemmerett 1 en kommune 
som utgj¢r en del av et fylke. 

§ 94 a 

Kongen kan atter s¢knad gi samtykke til at det i 
enkelte kommuner gj¢res fors¢k med elektronisk av
kryssing i manntallet, 09 kan herunder g1 samtykke 
til at det gj¢res avvik fra lovens bestemmelser om 
avkryssing i manntall og behandling av stemmer avgitt 
i medhold av & 40 annet ledd. Kongen fastsetter 
~rmere vilkar for gjennomf¢r1ng av fors¢k etter 
f¢rste punktum. 
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KAPITTEL 7 

IKRAFTTREDEN 

§ 9S 

Denne lov trer i kraft straka. Samtidig oppheves 

- lov BV 17. desember 1920 nr. 1 om stortingsvalg 
- lov BV 17. desember 1920 or. 2 om nOmlnasjon ved 

stortingsvalg 09 £ylkestingsvalg 
- lov BV 10. jul! 1925 nr. 6 om kommunestyrevalg 09 

fylkestlngsvalg. 

Denne lovs bestemrnelser om stortlngsvalg gjelder 
f~rste gang ved stortlngsvalget i 1985. Bestemmelsene 
om fylkestingsvslg 09 kommunestyrevalg gjelder f~rste 
gang ved fylkestlngsvslget 09 kommunestyrevalget 1 
1987. . 

Kangen gir for ~vrig de n~dvendige bestemmelser 1 
£orbindelse mad denne lovs lkrafttreden. 
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GRUNNLOVENS §§ 50-64 

§ 50 

Stemrneberett1gede ere de norske Borgere, Mznd 09 
Kvinder, sam senest i det Aar Valgthinget holdes have 
fyldt 18 Aar. 

I hvilken Udstr~kning dog norske Borgere, som paa 
Valgdagen ere bosatte udenfor Riget, men opfylde 
foranstaaende Betingelser, ere stemrneberett1gede, 
fastszttes ved Lov. 

RegIer om Stemmeret for ellers stemmeberett1gede Per
soner som paa Valgdagen aabenbart lide af alvorlig 
sjzlelig Svekkelse eller nedsat Bevidsthet kunne 
fastszttes ved lov. 

§ 51 

RegIer om Mandtalsf¢rselen 09 om de Stemmeberettige
des Indf0rsel i Mandtal1et fastsmttes ved Lov. 

§ 52 

(Opphevet.) 

§ 53 

Stemmeret tabes: 

8. Ved Domf~ldelse for strafbare Handlinger overensstem
mende med, hvad derom 1 Lov bestemmes; 

b. ved at gaa i fremmed Magts Tjeneste uden Regjeringens 
samtykke; 

c. (Opphevet) 

d. ved at overbevises om at have kj~bt Stemmer, solgt 
sin egen Stemme eller stemt i flere end een Valg
forsamling; 

e. (Opphevet) 

§ 54 

Valgthingene holdes hvert fjerde Aar. De skulle v~re 
tilendebragte inden September Maaneds Udgang. 
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§ 55 

Velgthlngene bestyres pA den Maade som ved Lov Fast
s~ttes. Stridigheder om Stemmeret afgj~res af Ve!g
styret, hv1s Kjendelse ken indankes for Storthlnget. 

§ 56 

(Opphevet) 

§ 57 

Det Antal Storthingsrepresentanter Born bliver at 
veIge, bestemmes til 165. 

§ 58 

Ethvert Fylke udgj¢r at Valgdistrikt. 

157 af Storthingsrepresentanterne bliver at velge Born 
Distriktsreprzsentanter 09 de ¢vrige 880m Udjzv
nlngsreprzsentanter. 

Distriktsreprzsentanterne £orde!es paa Rigets Valg
distrlkter s8aledes: Frs 0stfold fylke vzlges 8, fra 
Oslo 15, ira Akershus Fylke 12, fra Hedmark Fylke 8, 
fra Oppland Fylke 7, fra Buskerud Fylke 7, fra Vest
fold Fylke 7, £ra Telemark Fylke 6, fra Aust-Agder 
Fylke 4, fra Vest-Agder Fylke 5, fra Rogaland Fylke 
10, fra Hordaland Fylke 15, fra 50gn og Fjordane 
Fylke 5, fra Mere og Romsdal Fylke 10, fra S¢r
Tr¢ndelag Fylke la, fra Nord-Trendelag Fylke 6, fra 
Nordland Fy1ke 12, fra Troms Fylke 6, og fra Finnmark 
Fy1ke 4. 

§ 59 

Enhver Kommune udgjer et smrski1t Valgsogn. 

Va1gthingene afholdes smrskilt for hvert Valgsogn. 
Paa Valgth1ngens stemmes der d1rekte paa Storth1ngs
reprmsentanter med Varammnd for det hele Vslg
d1strikt. 

Va1get af Distriksreprmsentantene foregaar som for
hoidstaisvalg 09 Reprmsentanterne fordeles meIIom 
Part!erne efter nedenstaaende RegIer. 

(LAGUES METODE) 
De sammeniagte Stemmetal for hvert Part! !nden de 
enkeite Valgd1str!kter b1iver at dele med 1,4, 3, 5 
09 7· 09 saaledes videre indt!1 Stemmeta1et er delt sA 
mange Gange SOm det Antal Representanter vedkommende 
Part! kan forventes at faa. Det Parti som after dat 
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Foranstaaende faar den st~rste Kvotient, t11deles den 
f~rste Reprzsentant, medens den nmste Representant, 
tilfalder dat Part! som her den nzst st~rste Kvoti
ant, 09 saaledes videre lndtil aIle Reprasentanter 
ere fordelte. Her flere Partier den samme Kvotient. 
afgj~res Fordelingen a£ vedkommende Reprasentant ved 
Lodk8stning. Listeforbund er ikke tillBdt. 

Udjevningsreprasentanterne mellom de i Udjevning de1-
tagende Partier fordeles paa Grundlag a£ forholdet 
mellem de sammen!agte Stemmetal for de enkelte 
Partier 1 dat hale Rige 1 det 01emed at opnea st¢rst 
mulig Forholdsmess1ghet Partierne imellem. Ved en 
tilsvarende Andvendelse for dat hele R1get og for de 
1 Udjavningen deltagende Partier af Reg!erne om For
delingen af Distriktsreprmsentanterne angives hvor 
mange Storthingsreprmsentanter hvert Parti i alt skal 
ha. Partierne faar sig derefter tildelt saa mange 
Udjmvningsreprmsentanter at de tilsammen med de alle
rede tildelte Distriktsreprzsentanter udgj~r et saa 
stort Antal Storthingsreprmsentanter som vedkommende 
Parti efter den foranstaaende Angivelse skulle ha, Er 
der efter disse RegIer to eller flere Partier som ere 
lige nzr til at faa sig godskrevet en Reprmsentant. 
skal det Parti ha Fortrinsret, som har det st~rste 
Stemmetal, eller. i tilfzIde af Stemmelighed. som 
udpeges ved Lodkasting. Har et Parti allerede ved 
Fordelingen af Distrikstreprmsentanterne faaet et 
st~rre Antal Reprmsentanter end hvad det efter 
foranstaaende Angivelse skulle ha, skal der foretages 
ny Fordeling af Udjmvningsreprzsentanterne udelukken
de mellom de 0vrige Partier, saaledes at der bortsees 
fra det Stemmetal og de Distriktsreprmsentanter som 
det f0rste ~vnte Parti har opnaaet. 

Intet Parti kan tildeles nogen Udjmvningsreprmsentant 
medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det 
samlede Stemmetal for det hele riget. 

De Udjmvningsreprmsentanter som et Parti opnaar, for
deles paa Partiets Lister ved Distriktsvalget, saa
ledes at den f0rste Reprasentant tildeles den Liste 
med den st0rste Kvotient, og saaledes videre indtil 
aIle Partiets Udjzvningsreprzsentanter ere udvmlgede. 

§ 60 

Hvorvidt og under hvilke Former de Stemmeberettigede 
kunne afgive sine Stemmesedler uden personligt Frem
m0de paa Valgthingene bestemmes ved Lov. 

§ 61 

Ingen kan vzIgea til Reprmsentant, medmindre han i 10 
Aar har opholdt sig i Riget samt er stemmeberettiget. 
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§ 62 

De Tjenestem~nd. som ere aosatte ved Statsrssdets 
Kontorer, Statssekret~rerne dog undt8goe, eller 
Hoffets Betjente 09 data Penslonister, kunne ikke 
vzlges til Reprzsentanter. Oet samme gjzlder Tjenes
temznd. som ere ansatte ved Diplomatiet eller Konsu
latvzsenet. 

Statsraadets Medlemmer kunne lkke m~de paa Storthin
get som Reprzsentanter, saalenge de have Sede i 
Statsraadet. Ei haIler kunne Statssekretzrerne m~de 
som Reprzsentanter, saalenge de beklzde sine Embeder. 

§ 63 

Enhver, SOm vzlgea til Reprzsentant, er pligtlg til 
at modtage Vslget. medmindre: 

B. Han er valgt udenfor det Valgdlstrlkt, indentor 
hvilket han er stemmeberettiget. 

b. Han her m¢dt som Reprzsentant paa aIle Storthlng 
after forrige Valg. 

c. Han have fyldt 60 Aar senest 1 det Aar Valgthinget 
holdee. 

d. Han er Medlem af et pol1t1sk Part1. og han er valgt 
paa Valgl1ste der 1kke udgaar fra dette Part1. 

Hvis En v~lges til Repr~sentant uden at v~re forplig
tet til at modtage saadant Valg. maa han inden den 
Tid og paa den Maade. sam ved Lov bestemmes. afgive 
Erkl~ring am, hvorvidt han modtager Valget eller ei. 

Det skal ligeledes ved Lov bestemmes. inden hvllken 
Tid og paa hvilken Maade En. sam vzlges til Reprzsen
tant for to eller flere Valgdlstrikter, skal afgive 
Erklmring am, hvilket Valg han vil modtage. 

§ 64 

De valgte Repr~sentanter forsynes med Fuldmagter, 
hvis Lovlighed bed~mmes af Storthinget. 
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