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Vedtak om todagersvalg etter valgloven § 9-2  

Vi viser til brev som ble sendt ut til valgstyrene fra departementet den 17. juni 2016, der 

departementet informerte kommunene om lovendringene som ble vedtatt i Stortinget 13. juni 

2016. En av lovendringene gjaldt valgloven § 9-2 (2) om todagersvalg. 

  

Departementet har mottatt henvendelser om tolking av denne bestemmelsen fra enkelte 

kommuner, og ønsker derfor å klargjøre konsekvensene av endringen slik at alle kommuner er 

innforstått med endringen.  

 

Valgloven § 9-2 annet ledd lyder i dag som følger:  

 

§ 9-2. Fastsetting av valgdag 

(2) Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes 

valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med 

budsjettet for det året valget skal holdes. 

 

Før lovendringen kunne et mindretall i kommunestyret vedta å holde todagersvalg, så fremt 

vedtaket ble fattet senest samtidig med budsjettet for året valget skal holdes.  

 

Bestemmelsen ble endret av Stortinget til at kommunestyret selv kan vedta at det på ett eller 

flere steder i kommunen kan avholdes todagersvalg. Stortinget endret derimot ikke på den 

delen av bestemmelsen som regulerte når et slikt vedtak må fattes. Vedtaket må fremdeles 

fattes senest i møtet der budsjettet for året valget skal holdes blir vedtatt, selv om vedtaket 

fattes med flertall. 

 

Valgstyret i kommunene  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/273-20 23.02.2017 

 



Side 2 

 

Dette betyr at: 

 

 Kommuner som fatter eller har fattet vedtak om todagersvalg etter møtet der budsjettet 

for 2017 ble vedtatt, har fattet et ugyldig vedtak. 

 

 Kommuner som har fattet vedtak om todagersvalg med mindretall, har fattet et ugyldig 

vedtak.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Marie S. Mjøsund (e.f.)  

fung. avdelingsdirektør 

 Sissel Lian 

 rådgiver 
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