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Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019 for kommuner berørt av grenseendringer 

Etter valgloven § 9-3 første ledd skal kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, 

avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Sentral matrikkelmyndighet 

(Kartverket) skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i 

valgåret.  

 

Stortinget behandlet kommune- og regionreformene 8. juni 2017, og vedtok en rekke 

kommune- og fylkessammenslåinger. I etterkant satte departementet i gang prosesser for å 

vurdere justering av både kommune- og fylkesgrenser. Det tas sikte på at alle vedtak om 

endring av kommune- og fylkesgrenser skal være på plass innen sommeren 2018. 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene 

allerede har funnet sted. En konsekvens av dette er at manntallet for valget må kobles mot 

ny kommuneinndeling, før denne har trådt i kraft.  

 

Departementet har i samarbeid med Kartverket, Skattedirektoratet og Valgdirektoratet 

kartlagt de nødvendige tiltakene som må iverksettes i forbindelse med valggjennomføringen 

for å sikre at alle kommuner får et korrekt manntall basert på inndelingen fra 1. januar 2020. 

Tiltakene krever tekniske tilpasninger, og følger en stram tidsplan.   

 

På bakgrunn av dette oppfordrer departementet kommuner som er berørt av endringene i 

kommunestruktur å vedta endringer i stemmekretser innen 1. desember 2018.  

 

Endringene må deretter meldes inn til Kartverket, så matrikkelen kan bli oppdatert.  

 

Valgstyret i kommunene 
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Vår ref 

18/2538-1 

Dato 

13. juni 2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe der både Valgdirektoratet, Kartverket og Skattedirektoratet 

er representert. Arbeidsgruppen skal identifisere de særskilte utfordringene knyttet til 

valggjennomføringen i 2019, og skal skissere løsninger for disse utfordringene. 

Arbeidsgruppen skal deretter vurdere hvilke tiltak som må settes i verk for at valget i 2019 

skal kunne gjennomføres som planlagt.  

 

En allerede identifisert forutsetning for at valget skal gjennomføres i samsvar med nye 

kommunegrenser, er at Kartverket som første steg må omnummerere enkelte stemmekretser 

som er berørt av endringene, slik at disse får unike numre. Omnummereringen har ingen 

materiell betydning, og har ingen innvirkning på selve kretsinndelingen. Kartverket vil 

informere de berørte kommunene v/ lokal mantrikkelmyndighet om dette i et eget brev. 

 

Spørsmål rundt endring i stemmekretser og gjennomføringen av valget i 2019 rettes til 

Valgdirektoratet på post@valg.no.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Dolven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sissel Lian 

seniorrådgiver 
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