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Spørsmål fra Nye Stavanger kommune - skjev kjønnsfordeling i
fellesnemnd og valgstyret
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 1. juni 2018 fra Valgdirektoratet
med oversendelse av spørsmål fra Stavanger kommune om valg av valgstyret i nye
Stavanger kommune.
Departementet minner innledningsvis om forskrift 2. mai 2018 nr. 671 om gjennomføring av
valg til kommunestyrer i 2019 § 4 om at det i kommuner som skal slå seg sammen er
fellesnemnda som skal velge valgstyre. Departementet har også lagt til grunn at det i
utgangspunktet ikke er noe i veien for at fellesnemnda velger selv seg eller et annet
eksisterende organ som valgstyre.
Valgstyret skal anses som et folkevalgt organ (fast utvalg etter § 10) i kommunelovens
forstand, og da gjelder i utgangspunktet reglene i kommuneloven § 35 flg. om valg til
folkevalgte organer og krav til kjønnsbalanse, jf. kommuneloven § 29 nr. 1.
Når en fellesnemnd velger at et eksisterende organ skal være valgstyre, så er det etter
departementets syn slik at fellesnemnda i realiteten velger organets medlemmer til et nytt
organ - valgstyret. Dette betyr at fellesnemnda er pliktige til å følge reglene for valg av
folkevalgte organer, herunder reglene om kjønnsbalanse for det som blir valgstyret. I Ot.prp.
nr. 96 (2005–2006) side 37 legger man til grunn at dersom en kommune ønsker å velge en
kommunestyrekomité etter kommuneloven § 11 som valgstyre i kommunen, vil komiteen
anses som et fast utvalg når møtet settes, og lovens krav til kjønnsmessig balanse må være
oppfylt. Dette fremheves som en problemstilling siden det kan være at komiteen er lovlig
valgt etter reglene om kjønnsbalanse for komiteer, men uten at komiteen oppfyller reglene
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for kjønnsbalanse i faste utvalg. Departementet mener det samme må gjelde når man velger
andre organer enn en kommunestyrekomité som valgstyre. Kommunal- og
moderniseringsdepartementets valghåndbok 2017 punkt 3.1.1 legger til grunn at et
kommunestyre ikke kan velge formannskapet som valgstyret dersom det medfører at
kommunelovens krav til kjønnsmessig sammensetning i valgstyret som et fast utvalg ikke blir
oppfylt.
Dersom fellesnemndas sammensetning er slik at et valgstyre med de samme medlemmene
som fellesnemnda ikke oppfyller kravene til kjønnsbalanse, så vil det etter departementets
syn ikke være adgang til å velge at fellesnemnda skal være valgstyret. Det må i de tilfellene
gjøres enkelte endringer ved valget av valgstyre for å sikre korrekt kjønnssammensetning i
valgstyret som nytt og eget folkevalgt organ.
Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Edvard Thorolf Aspelund
seniorrådgiver
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