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Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg – Ny valglov
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring Valglovutvalgets
utredning NOU 2020: 6 – Frie og hemmelig valg – Ny valglov.
Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag.
Høringsfristen er 31. desember 2020.
Bakgrunn
Regjeringen oppnevnte valglovutvalget 21. juni 2017. Utvalgets mandat var å lage forslag til
ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget skulle foreta en helhetlig
gjennomgang av hvordan valg gjennomføres, og spesielt utrede problemstillinger knyttet til
klageordningen ved valg og beredskapshjemmel. Utvalget leverte sin utredning NOU 2020: 6
Frie og hemmelige valg – Ny valglov til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup
27. mai 2020.
Høringen
Vi ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke kapitler i NOU-en eller hvilke
paragrafer i lovutkastet høringsuttalelsene gjelder.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet
for eventuelle underliggende instanser eller organisasjoner som ikke er oppført på listen over
høringsinstanser.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på regjeringen.no/id2704632. Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør
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oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på
høringssiden.
Utredningen
Utredningen er delt i fem deler.
Første del inneholder grunnlaget for utvalgets arbeid. En oppsummering av de sentrale
forslagene fra utvalget finnes i kapittel 1.2 s. 22.
Andre del går gjennom utvalgets arbeid knyttet til valgordningen. Utvalget diskuterer her
valgordning ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg, personvalg,
folkeavstemninger, stemmerett, valgbarhet og ombudsplikt.
Tredje del handler om selve gjennomføringen av valget. Utvalget diskuterer her bruk av
teknologi i valggjennomføringen, listeforslag, ordensregler, legitimasjon, tilgjengelighet og
tilrettelegging, stemmegivning, prøving og opptelling, praktiske forhold rundt valg til
Sametinget og diverse andre temaer.
Fjerde del diskuterer regler for godkjenning og klage, omvalg og beredskapshjemmel, samt
økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene.
Femte del inneholder utvalgets utkast til ny valglov med merknader. Utvalget har også
utarbeidet forslag til endringer i Grunnloven, som følge av ulike forslag i utredningen.
Departementets oppfølging av utredningen
Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny valglov for Stortinget innen
utgangen av 2022. Ny valglov og ny valgordning ved stortingsvalg vil gjelde fra
stortingsvalget i 2025. Det er imidlertid mulig at enkelte av utvalgets forslag kan tre i kraft før
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.
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