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Høring - forslag til endringer i valgforskriften og forslag til forskrifter om 
gjennomføring av valg til kommunestyrer og fylkesting i 2023 i fylker og 
kommuner som skal deles 
Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte 
endringer i valgforskriften. Departementet foreslår en endring som gir adgang til å benytte 
elektronisk underskrift på listeforslag, og at ved slik underskrift skal systemet Valgdirektoratet 
stiller til rådighet benyttes. Videre foreslår departementet enkelte endringer i utformingen av 
stemmesedlene for at de skal bli bedre tilpasset maskinell opptelling.  
 
I høringsnotatet foreslår departementet også å fastsette to forskrifter om gjennomføring av 
valg til fylkesting i fylkene som skal deles og valg til kommunestyrer i kommuner som skal 
deles med virkning fra 1. januar 2024. Forskriftene skal slå fast at valgene skal gjennomføres 
som om delingene allerede er gjennomført.   
 
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn 
høringssvar» på  www.regjeringen.no/id2923854. Alle kan avgi høringsuttalelse, også 
organer og personer som ikke er nevnt som høringsinstans. Høringsuttalelser er offentlige 
etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. 
 
Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede 
organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.  
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Ifølge liste

Deres ref Vår ref

22/5683-1

Dato

9. august 2022

Høring - forslag til endringer i valgforskriften og forslag til forskrifter om
gjennomføring av valg til kommunestyrer og fylkesting i 2023 i fylker og
kommuner som skal deles
Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte
endringer i valgforskriften. Departementet foreslår en endring som gir adgang til å benytte
elektronisk underskrift på listeforslag, og at ved slik underskrift skal systemet Valgdirektoratet
stiller til rådighet benyttes. Videre foreslår departementet enkelte endringer i utformingen av
stemmesedlene for at de skal bli bedre tilpasset maskinell opptelling.

I høringsnotatet foreslår departementet også å fastsette to forskrifter om gjennomføring av
valg til fylkesting i fylkene som skal deles og valg til kommunestyrer i kommuner som skal
deles med virkning fra 1. januar 2024. Forskriftene skal slå fast at valgene skal gjennomføres
som om delingene allerede er gjennomført.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn
høringssvar» på www.regjeringen.no/id2923854. AIie kan avgi høringsuttalelse, også
organer og personer som ikke er nevnt som høringsinstans. Høringsuttalelser er offentlige
etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede
organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.
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Side 2 
 

Høringsfristen er 20. september 2022. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marie Svendsen Mjøsund (e.f.) 
fung. avdelingsdirektør 
 
 

Cathrine Sørlie 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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