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Nye Hammerfest kommune

 vil ha et areal på 2692 km2, og dermed 
være større enn 63 land i areal, deriblant 
Luxemburg, Malta og Færøyene 

 blir den største øykommunen i Finnmark

 vil ha 2 nasjonalparker og 

 1 nasjonal turistvei



Valgoppgjør
Valgloven § 11-12

(1) Valgstyret skal foreta valgoppgjør ved kommunestyrevalg. Listestemmetallet skal 
legges til grunn for mandatfordelingen som skjer i henhold til St. Laguës modifiserte 
metode etter § 11-4.

(2) Når det er avgjort hvor mange mandater en valgliste skal ha, fordeler valgstyret 
representantplassene til kandidatene på listen. Kandidater som ikke er valgbare, settes ut 
av betraktning. Kandidater som er satt opp med uthevet skrift, gis det stemmetillegg de 
har krav på i henhold til § 6-2 tredje ledd, før de personlige stemmer velgerne har gitt til 
kandidatene telles opp. Deretter kåres kandidatene i rekkefølge etter antall mottatte 
personlige stemmer. Har flere kandidater fått like mange stemmer, eller ingen stemmer, er 
rekkefølgen på listen avgjørende. 

(3) Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den får 
representanter, med tillegg av tre. Kandidatene til vararepresentantplassene fordeles på 
samme måte som representantene etter annet ledd.

(4) Dersom en valgliste får flere mandater enn det er valgbare kandidater på listen, 
fordeles det overskytende antall mandater mellom de øvrige listene i henhold til regelen i 
første ledd.



Valgoppgjør
Antall representanter som skal velges fastsettes av kommunestyret/ 
fylkestinget selv (kommuneloven § 7).

Valgstyret/fylkesvalgstyret foretar valgoppgjøret.

Valgoppgjøret foretas i to omganger:
- Først avgjøres hvor mange representantplasser det enkelte parti eller gruppe 

skal ha i kommunestyret eller fylkestinget (mandatfordelingen) - valgloven §
11-12 første ledd jf. § 11-4. 

- Deretter avgjøres det hvilke av kandidatene fra partiet/gruppen som skal ha 
disse plassene (kandidatkåringen) – valgloven § 11-12 annet ledd. 

Valgstyret underretter de valgte representantene om valget (valgloven §
11-13).



Valgoppgjør
Klage over valgoppgjøret (valgloven § 13-2)

Alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med 
forberedelsen og gjennomføringen av valget i det fylket/den kommunen 
vedkommende er manntallsført. 

Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi 
stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført klagerett. Det kan 
klages over ”forhold i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av valget”. Departementet er klageinstans ved 
kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. De vedtak departementet treffer i 
klagesaken er endelige og kan ikke bringes inn for domstolene til 
overprøving. Dette er begrunnet med behovet for en snarlig og endelig 
avgjørelse.



Forkastelser
Valgstyret/fylkesvalgstyret behandler forkastelser. Behandling av 
forkastelser skjer etter at valgstyret har foretatt sin endelige opptelling, 
og fylkesvalgstyret har foretatt sin endelige opptelling/kontrolltelling.

Valgstyret/fylkesvalgstyret mottar foreslåtte forkastede stemmesedler. 
De foreslått forkastede stemmesedlene skal prøves før de endelig 
forkastes eller godkjennes. 

Prøvingen gjøres ved å gjennomgå stemmeseddel for stemmeseddel for 
alle tellekategorier listet under:
• Forhåndsstemmegivninger – ordinære

• Sent innkomne forhåndsstemmer/ lagt til side

• Valgtingsstemmer – ordinære

• Stemmer i særskilt omslag

• Fremmedstemmer/Beredskapsstemmer



Valgoppgjør

Valgoppgjøret skal godkjennes av det nyvalgte
kommunestyret/ fylkestinget (valgloven § 13-4). 

Valget godkjennes på bakgrunn av en innstilling fra 
valgstyret

• Kopi av ferdig utfylt møtebok for valgstyret må følge med 
som vedlegg til denne innstillingen.



Valgoppgjør

Godkjenningen av valget skal skje i det nye kommunestyrets 
konstituerende møte, jf. kommuneloven § 17. 

• Valget skal godkjennes før kommunestyret velger 
formannskap og ordfører. 

Godkjenning – eventuelt underkjenning – av valget skal tas 
opp som saknr. 1 i det konstituerende møtet. 

Tjenestegjørende ordfører – leder av Fellesnemnda  -
innkaller til dette møtet og leder behandlingen av saken.


