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1. Innledning 

 

Ved stortingsvalg står det omtrent dobbelt så mange velgere bak hvert distriktsmandat i 

Akershus som i Finnmark.  Bør det være slik?  Det fins argumenter i begge retninger.  På den 

ene siden er likhet et grunnleggende prinsipp i moderne demokratier.  På den andre siden er 

det tradisjon i Norge for å ta hensyn til distrikter og geografi i valgordningen. 

 Stortingets geografiske sammensetning er et av mange spørsmål drøftet i utredningen fra 

valglovutvalget, NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte.
1
 

 Formålet med denne artikkelen er å diskutere temaet på prinsipielt grunnlag, samt å 

referere og kommentere forslaget fra valglovutvalget.
2
 

 I noen land er den geografiske fordelingen av mandatene i parlamentet proporsjonal med 

folketall eller antall stemmeberettigede.  Det gjelder bl.a. Finland (riktignok med en særregel 

for Åland) og Sverige.  På den andre siden er det ikke spesielt for Norge at antall velgere per 

mandat varierer.  Forskjellene er til dels vesentlig større enn hos oss.
3
 

                                                 
#.   Professor i samfunnsøkonomi og beslutningsteori ved Universitetet i Oslo.  Adresse: Økonomisk institutt, 

postboks 1095, Blindern, 0317 OSLO.  Kontortelefon: 22 85 42 71.  Telefaks: 22 85 50 35.  Elektronisk post: 

aanund.hylland@econ.uio.no.  Privattelefon: 22 60 47 00.  —  Artikkelen er en utvidet versjon av et innlegg holdt 

29. mars 2001 på et seminar ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 

1.   Når det nedenfor er tale om utvalget eller utredningen, dreier det seg om henholdsvis valglovutvalget og 

NOU 2001:3.  Elektronisk utgave av utredningen er å finne på: 

http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/utredninger/NOU/016001-020006/index-dok000-b-f-a.html 

2.   Jeg er ingen nøytral kommentator.  Jeg har bistått utvalget ved behandlingen av reglene for Stortingets 

geografiske sammensetning, jf. utredningen avsnitt 6.10 (note 12, side 87 første spalte).  Dessuten har jeg skrevet 

et notat til utvalget om en annen sak, nemlig personvalget innen listene, se vedlegg 8 til utredningen. 

3.   Det er ikke alltid lett å sammenlikne, bl.a. fordi noen parlamenter består av flere kamre sammensatt etter 

forskjellige prinsipper.  Forskjeller i representasjon behøver ikke følge en geografisk dimensjon, så som skillet 

mellom perifere og sentrale strøk.  I mange land er små administrative enheter, uansett hvor de ligger, relativt sett 

bedre representert enn store enheter  —  Her kan USA tjene som eksempel.  De to kamrene i Kongressen er 

sammensatt forskjellig.  Plassene i Representanthuset er fordelt mellom delstatene etter folketall, mens hver 

delstat har to plasser i Senatet.  Det står nesten 70 ganger så mange velgere bak en senator fra California som fra 

Wyoming, mens det står tilnærmet like mange velgere bak hvert medlem av Representanthuset.  (Også her er de 

(fortsetter…) 
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 Betydningen av at antall velgere per distriktsmandat varierer mellom fylkene, blir ofte 

overdrevet.  Følgende slutning kan virke naturlig, men er feil:  Når det står dobbelt så mange 

velgere bak et mandat i Akershus som i Finnmark, da teller en stemme dobbelt så mye i 

Finnmark som i Akershus.  Det var riktig før 1989, men etter at utjevningsmandater ble 

innført, har alle stemmer omtrent samme innflytelse på den politiske sammensetningen av 

Stortinget.  Forskjellene vil bli ytterligere redusert dersom antall utjevningsmandater blir økt, 

slik valglovutvalget foreslår. 

 Avsnitt 2 inneholder historisk informasjon om den geografiske sammensetningen av 

Stortinget, og flere detaljer er gitt i et appendiks.  Perifere strøk er overrepresentert i dag, men 

det er usikkert hvor lenge det har vært slik.  Det kan virke som om mange tror dette har vært 

situasjonen meget lenge, kanskje helt siden 1814, men det er ikke korrekt. 

 Tema for avsnitt 3 er betydningen av at antall velgere per distriktsmandat varierer 

mellom fylkene.  Den geografiske fordelingen i dagens valgordning er drøftet i avsnitt 4. 

 I avsnitt 5 er prinsippene for Stortingets geografiske sammensetning diskutert, og 

forslaget fra valglovutvalget er referert og kommentert.  Avsnitt 6 handler om reglene for hvor 

partienes utjevningsmandater skal plasseres. 

 

2. Litt historikk 

 

Valgordningen til Stortinget har aldri vært basert på proporsjonal fordeling av mandatene 

mellom valgdistriktene. 

 Det er eller har vært systematiske forskjeller i antall velgere per representant langs to 

dimensjoner, og dessuten har det funnes forskjeller som har gått i mange retninger og kan 

synes nokså vilkårlige, jf. appendiks, punkt A.2.  Den ene dimensjonen, som i våre dager bare 

har historisk interesse, skiller byene (kjøpstedene) fra landdistriktene.
4
  Den andre skiller 

sentrale strøk fra "distrikter" i betydningen perifere strøk, altså områder langt fra hovedstaden 

og de tettest befolkede delene av landet.
5
  De to dimensjonene faller delvis sammen, siden de 

største byene ligger i sentrale strøk, men fullt sammenfall er det ikke, så det er nødvendig å 

holde dem fra hverandre. 
                                                           

(…fortsatt) 

minst folkerike delstatene favorisert, siden de er garantert ett mandat.)  Ordninger av omtrent samme type fins i 

andre føderale stater, bl.a. Tyskland og Russland.  —  I det viktigste organet innen Den europeiske union, Rådet, 

står det vel 38 ganger så mange innbyggere bak hver stemme fra Tyskland som fra Luxemburg.  Kanskje er 

Luxemburg et spesielt tilfelle, men det tilsvarende forholdstallet mellom Tyskland og Irland er også så høyt som 

6,7.  For Europaparlamentet er forholdstallene lavere, nemlig 11,7 og 3,4 når Tyskland blir sammenliknet med 

Luxemburg og Irland.  Foreslåtte traktatendringer vil gi store land økt andel av stemmene i Rådet, men fortsatt vil 

det stå mer enn 26 ganger så mange innbyggere bak hver stemme fra Tyskland som fra Luxemburg, og forholdet 

mellom Tyskland og Irland vil bli 5,4.  —  Valgordningen til Sametinget kan også ha interesse.  Hver valgkrets 

har like mange mandater, men ved valget i 1997 hadde den største kretsen mer enn ni ganger så mange velgere 

som den minste. 

4.   Vanligvis bruker jeg det moderne ordet "by" heller enn det alderdommelige, men kanskje mer presise, 

uttrykket "kjøpstad".  Ordet "fylke" er brukt også om forhold fra den gangen det het "amt".  Jeg omtaler 

konsekvent byer og fylker med nåværende navn.  Se også note 63. 

5.   Hva som er "sentralt" og "perifert", avhenger av utsiktspunktet.  Sett fra Finnmark eller Bergen er det Oslo 

som ligger avsides og er perifer.  Jeg holder meg likevel til konvensjonell språkbruk. 
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 Først tar jeg opp forholdet mellom byer og landdistrikter (punkt 2.1).  Deretter følger 

noen bemerkninger om utviklingen i Stortingets samlede medlemstall (punkt 2.2), og så blir 

forholdet mellom sentrale og perifere strøk drøftet (punkt 2.3, se også appendiks). 

 Mange steder baserer jeg meg på en innstilling fra valgordningskommisjonen av 1948 

og et par av vedleggene til denne.  Nærmere bestemt dreier det seg om: 

 Den grunnlovbestemte valgordning – Innstilling I, avgitt 4. april 1949, fra den 

parlamentariske valgordningskommisjon nedsatt ved Stortingets vedtak 6. 

februar 1948 

Nedenfor er denne omtalt som Innstilling I.
6
 

 

2.1  "Bondeparagrafen".   Det var separate valgdistrikter for byene og landdistriktene til og 

med stortingsvalget i 1949.  Deretter har fylkene vært valgdistrikter. 

 Grunnloven av 1814 inneholdt en prinsippbestemmelse om at byene skulle ha en 

tredjedel og landdistriktene to tredje\deler av stortingsrepresentantene, men den sto tilbake for 

konkrete regler om hvordan representasjonen for hvert valgdistrikt skulle beregnes.  Reglene 

innebar at byene ble kraftig overrepresentert.  De fikk omtrent en tredjedel av representantene, 

men hadde opprinnelig under 10 % av befolkningen og velgerne.
7
 

 Dette var ingen tilfeldighet.  Riksforsamlingens ønsket sterkere representasjon fra byene 

enn folketall og antall stemmeberettigede skulle tilsi.
8
 

                                                 
6.   Referanser til Vedlegg 1 og Vedlegg 2 gjelder vedlegg til Innstilling I.  Disse vedleggene ble utarbeidet av 

ekspedisjonssjef Arnold Dybsjord.  —  I Vedlegg 1 undervedlegg 1 - 12 (side 66 - 74) fins opplysninger om 

innbyggertall og antall stemmeberettigede, totalt og per mandat, i hvert valgdistrikt og samlet for byene og for 

landdistriktene ved stortingsvalgene i 1815, 1838, 1850, 1870, 1888, 1900, 1912, 1921, 1936 og 1945.  Jeg har 

lagt disse opplysningene til grunn uten å studere de underliggende kildene.  Når det gjelder valgene på 1800-

tallet, må man skille mellom de stemmerettskvalifiserte, dvs. de som oppfylte Grunnlovens vilkår for stemmerett, 

og de stemmeberettigede, dvs. de stemmerettskvalifiserte som hadde latt seg innføre i manntallet.  Inntil 1899 

måtte man erklære troskap til Grunnloven for å bli manntallsført.  Jeg antar at tallene i Vedlegg 1 er basert på 

manntallet og derfor gjelder stemmeberettigede.  —  I Statistisk årbok for 2000, tabell 3, fins opplysning om 

antall stemmeberettigede ved alle stortingsvalg \siden 1815.  For noen valg stemmer ikke disse tallene helt med 

Vedlegg 1, men avvikene er ikke store. 

7.   Prinsippbestemmelsen lød slik i november-grunnloven:  ―De i §. 57 og 58 fastsatte Bestemmelser gjælde 

indtil næste Storthing.  Befindes det da, at Kjøbstædernes Repræsentanter udgjøre mere eller mindre end een 

Trediedeel af hele Rigets, bør Storthinget, til Følge for Fremtiden, forandre disse Bestemmelser saaledes, at 

Kjøbstædernes Repræsentanter forholde sig til Landets, som een til to, ...‖  Sitatet er fra § 59, mens § 57 og 58 

inneholdt regler om valg av valgmenn og representanter i henholdsvis byene og landdistriktene.  Det var disse 

som bestemte mandattallet for valgdistriktene.  —  I 1815, da første ordinære stortingsvalg ble holdt, hadde 

byene 8,8 % av folketallet og 9,6 % av de stemmeberettigede.  Fra 1815 til 1859 varierte byenes andel av 

Stortinget mellom 29,9 % og 42,7 %.  Kilde: Vedlegg 1 tabell 12 og 13 (side 36 - 37). 

8.   Grovt sett medførte reglene at det sto 200 stemmeberettigede bak hver representant i byene og 1000 i 

landdistriktene.  Det skulle bety at byene var fem ganger så godt representert som landdistriktene.  Visse detaljer, 

som jeg ikke drøfter nærmere, gjorde at forskjellen ikke ble fullt så stor.  —  I Riksforsamlingen på Eidsvoll satt 

det 26 representanter valgt fra byene og 53 valgt fra landdistriktene, så forholdet var praktisk talt 1:2.  I tillegg 

kom 33 representanter valgt fra militære enheter.  Den første perioden etter 1814 var Stortinget sammensatt 

omtrent som Riksforsamlingen, når man ser bort fra de militære representantene på Eidsvoll.  Det gjelder både 

for samlet medlemstall og fordelingen mellom byer og landdistrikter.  Det kan altså se ut til at Riksforsamlingen, 

bevisst eller ubevisst, reproduserte seg selv. 
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 I 1859 ble det vedtatt at byene skulle ha nøyaktig en tredjedel og landdistriktene to 

tredjedeler av mandatene.  Denne regelen, som er kjent som "bondeparagrafen", gjaldt til 

1952.  (Vanligvis tidfester jeg endringer i valgordningen til det året det ble vedtatt å endre 

Grunnloven, selv om vedtak av denne typen først får virkning ved neste stortingsvalg.) 

 Fram mot 1952 økte byenes andel av velgerne sterkt, så overrepresentasjonen ble 

svekket.  Omkring 1950 hadde byene fortsatt under en tredjedel av befolkningen og de 

stemmeberettigede.  Også da var de altså overrepresentert.
9
  Dette strider mot en utbredt 

oppfatning, som er brakt videre av valglovutvalget.
10

 

 Disse opplysningene stiller navnet "bondeparagrafen" i et litt underlig lys.
11

  Det er 

imidlertid mulig byene tidlig på 1900-tallet ville ha vært enda sterkere overrepresentert om 

regelen ikke hadde funnes.  Mye kan tyde på at representanter fra landdistriktene i denne 

perioden oppfattet regelen som en beskyttelse av sine interesser.
12

  Hadde den blitt beholdt 

etter 1952, ville den snart ha fortjent sitt navn. 

                                                 
9.   Forholdet mellom antall stemmeberettigede per mandat i landdistriktene og i byene utviklet seg slik:  1815: 

4,01; 1838: 4,33; 1850: 3,99; 1870: 3,12; 1888: 1,90; 1900: 1,62; 1912: 1,25; 1921: 1,18; 1936: 1,17; 1945: 

1,23; 1949: 1,01.  (I 1948 hadde byenes andel av velgerne gjort et hopp oppover.  Da ble Aker herred innlemmet 

i Oslo, og ca. 140 000 innbyggere ble overført fra landdistriktene til byene.)  Beregninger basert på innbyggertall 

i stedet for antall stemmeberettigede gir ved de fleste valgene litt høyere forholdstall, men utviklingen er den 

samme, fra 4,40 i 1815 til 1,05 i 1949.  Basert på antall avgitte stemmer var derimot byene underrepresentert i 

1949.  Forholdet mellom antall avgitte stemmer per mandat i landdistriktene og byene var 0,93.  —  Tallene for 

perioden 1815 - 1945 er beregnet på grunnlag av opplysninger i Vedlegg 1, jf. note 6.  Data for 1949 er fra 

Statistisk årbok for 1953, tabell 8 (folketall) og tabell 325 (stortingsvalg). 

10.   I omtalen av perioden 1814 - 1905 skriver utvalget (side 29 andre spalte):  ―I 1859 ble den såkalte 

"bondeparagrafen" vedtatt:  Forholdet mellom stortingsrepresentantene fra by og land skulle være 1: 2.  Dette 

skulle sikre landdistriktene en betydelig representasjon i Stortinget, selv om befolkningsutviklingen gikk i deres 

disfavør.  Etter hvert førte denne bestemmelsen til en betydelig overrepresentasjon fra distriktene, selv om det 

opprinnelig hadde vært meningen at prinsippet bak skulle være en garanti for byene og deres befolkning.‖  

Valgordningskommisjonen av 1948 er nevnt i omtalen av perioden 1952 - 1988, og der heter det (side 31 andre 

spalte):  ―"Bondeparagrafen" førte nå til en klar overrepresentasjon for landdistriktene, noe som var til ulempe 

for Arbeiderpartiet, med dets sterke oppslutning blant arbeiderne i byene.‖  Sitatene er fra avsnitt 3.3, der det er 

gitt en historisk oversikt over valgordningen ved stortingsvalg. 

11.   Jeg vet ikke når navnet kom i bruk.  Det kan ha oppstått allerede i 1859.  Vedtaket som da ble fattet, 

opprettholdt en klar overrepresentasjon for byene, men landdistriktenes representasjon ble styrket i forhold til 

siste valg før vedtaket.  Byenes mandattall ble redusert fra 50 til 37 og landdistriktenes økt fra 67 til 74, slik at 

landdistriktenes andel av Stortinget økte fra 57,3 % til 66,7 %. 

12.   Danielsen (1964) omtaler debatten forut for vedtaket i 1905 om å innføre direkte valg i enkeltkretser, se side 

21 - 22.  Diskusjonen gjaldt først og fremst virkningene av den nye valgordningen, men det later til at mange 

bønder oppfattet "bondeparagrafen" som et vern om sine interesser.  Grunnlovsvedtaket i 1905 ga landdistriktene 

to tredjedeler av mandatene (82 mot 41 for byene), men setningen som sa at landdistriktenes representanter alltid 

("stedse") skulle forholde seg til byenes som to til en, ble tatt ut.  Dette hadde ingen rettslig betydning, men førte 

likevel til reaksjoner, og setningen ble satt inn igjen i Grunnloven i 1907.  —  Se også Greve (1964), side 15, der 

det er referert fra en debatt i 1919 om "bondeparagrafen".  Her kommer det klart fram at regelen ble oppfattet 

som et vern om bøndene og deres interesser. 
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2.2  Stortingets samlede medlemstall.   Grunnloven av 1814 inneholdt bestemmelser om 

hvordan antall valgmenn skulle avhenge av antall stemmeberettigede, og om hvordan antall 

stortingsrepresentanter fra et valgdistrikt skulle avhenge av antall valgmenn.  Demografiske 

endringer slo automatisk ut i endret representasjon.
13

  Stortingets samlede medlemstall var 

ikke grunnlovfestet og varierte fra valg til valg.
14

 

 Ved grunnlovsendring i 1859 ble valgdistriktene nevnt ved navn i Grunnloven, og deres 

representanttall ble uttrykkelig fastsatt der.
15

  Dermed ble det totale medlemstallet også 

grunnlovfestet.  Slik har det vært siden, bortsett fra at den geografiske fordelingen av 

utjevningsmandatene, som ble innført i 1988, ikke er fastsatt i Grunnloven, men avhenger av 

partienes og listenes stemmetall ved valget (se avsnitt 4). 

 Dynamikken i systemet har dermed forsvunnet.  Enhver justering av den geografiske 

mandatfordelingen må vedtas som grunnlovsendring.  Det er en tungrodd prosess, som bl.a. 

krever to tredjedels flertall på Stortinget. 

 Alle endringer i Stortingets samlede medlemstall etter 1859 har vært økninger.  Det er 

lett å forstå at det har gått slik.  Endringer i bosettingsmønsteret fører etter hvert til at noen 

valgdistrikter utvilsomt fortjener økt representasjon, men det er vanskelig å skjære ned noe 

sted.  Dersom det blir fremmet forslag om nedskjæring for enkelte valgdistrikter, vil de 

berørte lett kunne mobilisere nok støtte til å blokkere forslaget. 

 I 1859 ble Stortingets medlemstall satt til 111.  Det ble økt i flere omganger, inntil det 

nådde 126 i 1917.  Det er noen få tilfeller der byer fikk sin representasjon svekket ved endret 

inndeling i valgdistrikter.  En gang ble to byer som hadde hver sin representant, slått sammen 

til et felles valgdistrikt med ett mandat.  Noen ganger ble ytterligere en by plassert i et 

valgdistrikt uten at dette fikk økt representasjon.  (Det kunne dreie seg om et nytt sted som 

fikk kjøpstadsrettigheter eller en by overført fra et annet valgdistrikt.)  Med forbehold for dette 

fikk ingen valgdistrikter redusert mandattall mellom 1859 og 1919. 

 Da forholdstallsvalg ble innført i 1919, ble Stortingets medlemstall fastsatt til 150.  

Byene ble fordelt på færre valgdistrikter enn før.  I den grad det er mulig å sammenlikne, fikk 

ingen distrikter redusert representasjon, men økningen av det samlede mandattallet ga rom for 

relative endringer. 

 Neste viktige endring var opphevingen av "bondeparagrafen" i 1952.   Det som da 

skjedde, er et unntak – det eneste av betydning etter 1859 – fra regelen om at man alltid legger 

til og aldri trekker fra.  Det samlede mandattallet ble holdt konstant, men det ble gjort 

betydelige endringer i den geografiske fordelingen.  Det var altså noen som tapte.  Siden 

inndelingen i valgdistrikter ble endret, kan ikke distriktene sammenliknes direkte.  Det 

                                                 
13.   Det ble riktignok modifisert av at det gjaldt en øvre grense for antall representanter fra et valgdistrikt.  Ingen 

by kunne velge mer enn fire representanter.  Største representanttall fra landdistriktene i et fylke var opprinnelig 

fire, ble siden senket til tre, men deretter igjen økt til fire. 

14.   Opprinnelig bestemte § 59 at Stortingets medlemstall bør være minst 75 og høyst 100.  Denne regelen, som 

gjaldt til 1842, hadde neppe vært bindende hvis den hadde kommet i konflikt med de konkrete reglene om 

valgdistriktenes representasjon.  Slik konflikt oppsto ikke. 

15.   I utredningen avsnitt 6.7 heter det (side 80 første spalte):  ―Valgdistriktene med spesifikasjon av antall 

mandater har vært fastlagt i Grunnloven helt fra 1814.‖  Dette er feil.  (Påstanden synes å stamme fra Valen 

(1985), side 48 første spalte punkt 2.)  Den videre framstillingen i utredningen gir korrekt informasjon. 
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klareste tilfellet av nedskjæring var at Telemark og Aust-Agder til sammen hadde 14 

representanter før endringen og bare ti etterpå, altså en reduksjon på nesten 30 %.
16

 

 Alle endringer etter 1952 passer inn i mønsteret om at man øker mandattallene for noen 

valgdistrikter når dette åpenbart er godt begrunnet, uten å skjære ned noe sted.
17

  Da 

utjevningsmandatene ble innført i 1988, skjedde det ved en økning i Stortingets samlede 

medlemstall, uten endring i antall distriktsmandater for noe valgdistrikt. 

 

2.3  Perifere og sentrale strøk.   Fram til 1859 inneholdt Grunnloven bestemmelser om 

sammenhengen mellom antall stemmeberettigede, valgmenn og representanter.  Reglene var 

forskjellige for byene og landdistriktene, men det var samme regler for alle byer og samme 

regler for landdistriktene i alle fylker.  Altså ble det ikke gjort systematisk forskjell på perifere 

og sentrale strøk.
18

 

 Siden 1859 er mandattallet for hvert valgdistrikt fastsatt i Grunnloven.  Utviklingen har 

ført til at den grunnlovfestede fordelingen i dag gir perifere strøk relativt sett sterkere 

representasjon enn sentrale strøk.  Det er ikke klart hvor lenge dette har vært situasjonen. 

 Jeg har sett nærmere på representasjonen for Nord-Norge og hovedstaden.  Dermed 

mener jeg å ha inkludert to ytterpunkter langs dimensjonen fra perifere til sentrale strøk, selv 

om Oslo i dag ikke er det sterkest underrepresenterte fylket.  Nord-Norge er i våre dager 

sterkere og Oslo svakere representert enn folketall eller antall velgere skulle tilsi.
19

  

Spørsmålet er hvor lenge det har vært slik. 

 Klar og tydelig overrepresentasjon for Nord-Norge kan først konstateres fra 1919.  Blant 

byene har hovedstaden vært underrepresentert i hvert fall siden 1830-tallet, men på grunn av 

at byene var kraftig overrepresentert, var hovedstaden likevel overrepresentert i forhold til 

landsgjennomsnittet fram til ca. 1880.  Flere opplysninger er gitt i appendiks, særlig punkt A.5 

og A.6. 

 Systematisk overrepresentasjon av perifere strøk vil måtte slå ut i overrepresentasjon for 

Nord-Norge, selv om det også fins andre perifere strøk.  Derfor later det ikke til at perifere 

strøk var systematisk overrepresentert før tidlig på 1900-tallet.  Det kan likevel tenkes at 

enkelte perifere strøk var overrepresentert tidligere enn dette, kanskje allerede fra 1859.
20

  

                                                 
16.   Til og med stortingsvalget i 1949 hadde et felles valgdistrikt for byene i de to fylkene fem mandater, 

landdistriktene i Telemark hadde fem, og landdistriktene i Aust-Agder hadde fire.  Fra og med valget i 1953 har 

Telemark seks og Aust-Agder fire distriktsmandater. 

17.   I perioden har Oslo fått økt sitt mandattall med to, og Akershus har i to omganger fått i alt fem flere 

mandater.  Bergen og Hordaland fylker er slått sammen, men med uendret samlet mandattall. 

18.   Den øvre grensen for antall representanter fra et valgdistrikt, jf. note 13, innebar relativ favorisering av 

distrikter med få stemmeberettigede, og det er mulig dette førte til en viss overrepresentasjon av perifere strøk.  

Denne effekten gjorde seg i så fall gjeldende separat for byene og for landdistriktene. 

19.   Ved stortingsvalget i 1997 var antall stemmeberettigede per distriktsmandat i Nord-Norge 76 % og i Oslo 

118 % av landsgjennomsnittet.  Oslo fikk i 1997 to og Nord-Norge ingen utjevningsmandater.  Dersom man ser 

på antall stemmeberettigede per mandat, inkludert utjevningsmandatene, blir tallene 80 % for Nord-Norge og 

110 % for Oslo.  Kilde for antall stemmeberettigede: Statistisk årbok for 1999, tabell 2. 

20.   Bortsett fra beregningene for Nord-Norge og hovedstaden har jeg ikke undersøkt dette grundig.  Derfor må 

jeg uttrykke meg forbeholdent.  Informasjonen i Vedlegg 1 kan brukes til å studere spørsmålet nærmere.  —  

Debatten forut for vedtaket i 1859 kan ha interesse.  Den er omtalt i Kaartvedt (1964), side 73 - 85. 
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Overrepresentasjonen av visse perifere strøk var formodentlig erkjent og stort sett akseptert på 

slutten av 1800-tallet eller tidlig på 1900-tallet, men den var fra først av neppe resultatet av 

bevisste beslutninger.  Det er sagt litt mer om dette i appendiks, punkt A.1. 

 Mange later til å tro at overrepresentasjonen av perifere strøk stammer fra 1814 og fra 

første stund skyldtes et bevisst valg.
21

  Det er altså feil. 

 I 1919 ble forholdstallsvalg innført, og Stortingets medlemstall ble økt fra 126 til 150.  

På det tidspunktet skjedde det en vurdering av den geografiske fordelingen, og det ble vedtatt 

(fortsatt) å favorisere perifere strøk.
22

 

 Grunnlovsendringene i 1952, som bl.a. innebar oppheving av "bondeparagrafen", var 

resultatet av et arbeid som startet med valgordningskommisjonen av 1948.  Kommisjonen var 

delt i flere fraksjoner når det gjaldt Stortingets geografiske sammensetning.  Forslaget som 

siden ble vedtatt, var fremmet av Jørgen Vogt.  Det ble forklart slik i Innstilling I:
23

 

―Vogts forslag til fordeling av representantene bygger på prinsippet om at folketall skal 

legges til grunn, dog slik at Oslo og Akershus ikke får full representasjon etter folketallet, 

og at de distrikter som ligger lenger vekk fra Oslo, får flere representanter enn de skulle 

ha etter folketallet.‖ 

Det er også gitt en oversikt over hvordan forslaget avvek fra fordeling etter folketall. 

 Dette er siste gang det er vedtatt gjennomgripende endringer i Stortingets geografiske 

sammensetning.  Så vidt jeg vet, er det også siste gang spørsmålet er systematisk vurdert av 

noen offentlig kommisjon e.l., inntil valglovutvalget nå har tatt det opp. 

 

3. Politisk betydning av ulik geografisk representasjon 

 

Før utjevningsmandater ble innført i 1988, var valgoppgjøret en separat prosess innen hvert 

fylke.
24

  Landsomfattende stemmetall hadde ingen selvstendig betydning for valgresultatet.  

Når det sto dobbelt så mange velgere bak hvert mandat i Akershus som i Finnmark, telte en 

stemme i Finnmark dobbelt så mye som en stemme i Akershus. 

 Utjevningsmandatene har medført at man nå må skille mellom velgernes innflytelse på 

den politiske og den geografiske mandatfordelingen.  Landsomfattende stemmetall har direkte 

og vesentlig innflytelse på Stortingets politiske sammensetningen.  Ved beregning av 

landsomfattende stemmetall teller selvsagt alle stemmer likt, uansett hvor de er avgitt. 

                                                 
21.   Se f.eks. Valen (1985).  I omtalen av Grunnloven slik den opprinnelig lød, heter det bl.a. (side 48 første 

spalte, utheving i originalen):  ―Foruten de liberale stemmerettsreglene inneholdt forfatningen to bestemmelser 

som skulle få langtrekkende virkninger for utviklingen av valgsystemet:  1) Bestemmelsen om at spredtbygde 

utkantstrøk skulle være forholdsvis sterkere representert enn sentrale landsdeler.  Dette prinsippet er alltid blitt 

beholdt gjennom skiftende valgordninger.  ...‖ 

22.   Dette går fram av en kort oppsummering av forarbeidene til grunnlovsendringen av 1919 i Vedlegg 2 avsnitt 

I (side 1 - 2).  Se appendiks, punkt A.1, tekst ved note 68.  Jeg har ikke studert de primære kildene. 

23.   Se side 25.  Vogt var stortingsrepresentant for Norges Kommunistiske Parti.  Alternativ III i forslaget ble 

vedtatt.  —  Stortingsdebatten i 1952 er omtalt i Greve (1964), side 13 - 14. 

24.   Siden 1952 har fylkene vært valgdistrikter, og valglovutvalget foreslår ikke dette endret.  I omtalen av 

gjeldende ordning og utvalgets forslag bruker jeg ordene "valgdistrikt" og "fylke" om hverandre. 
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 Etter gjeldende regler må et parti få minst fire prosent av stemmene på landsbasis for å 

kunne delta i fordelingen av utjevningsmandatene.  Dette kalles sperregrensen.  En fullt 

proporsjonal valgordning uten sperregrense kan føre til oppsplitting i småpartier og dermed til 

ustabile parlamentariske forhold og svake regjeringer.  Det kan være delte meninger om 

hvordan dette hensynet bør avveies mot ønsket om politisk proporsjonalitet, og derfor kan det 

være uenighet om det bør finnes en sperregrense og hvor høy den eventuelt bør være.  Jeg tar 

ikke opp denne debatten, siden den ligger utenfor temaet for artikkelen. 

 Det er en uvegerlig følge av sperregrensen at stemmer avgitt på forskjellige partier kan 

telle ulikt.  Anta at parti A havner så vidt over og parti B så vidt under sperregrensen, og at 

ingen av dem har vunnet noe distriktsmandat.  Parti A blir tilnærmet proporsjonalt 

representert på Stortinget, mens B blir uten representasjon, selv om de to partiene har fått 

omtrent like mange stemmer.  Stemmer avgitt på A og B teller derfor slett ikke likt.  Det 

innebærer imidlertid ikke at stemmer har ulikt vekt avhengig av hvor i landet de er avgitt.  

Sperregrensen medfører i seg selv ingen forskjellsbehandling av velgere i ulike fylker. 

 Dersom partienes samlede mandattall på Stortinget utelukkende ble bestemt av deres 

landsomfattende stemmetall, ville alle stemmer telle likt i politisk sammenheng.  Det er to 

grunner til at dette ikke gjelder fullt og helt i dagens valgordning: 

(a) Uavhengige lister og partier som ikke når sperregrensen, kan vinne distriktsmandat 

dersom de har tilstrekkelig oppslutning i et fylke. 

(b) Antall utjevningsmandater er for lavt til at man har sikkerhet for at de partiene som når 

sperregrensen, blir representert i forhold til landsomfattende stemmetall. 

Valglovutvalget har ikke foreslått endringer når det gjelder sperregrensen eller punkt (a).  

Derimot foreslår utvalget en betydelig økning i antall utjevningsmandater, fra åtte til 19.  Det 

vil redusere betydningen av punkt (b). 

 Regelen i (a) er begrunnet med at sterke lokale bevegelser bør ha mulighet for å bli 

representert uavhengig av sin oppslutning på landsbasis.  Jeg drøfter ikke argumentene for og 

mot denne ordningen, men den medfører at stemmer i forskjellige fylker kan telle ulikt i 

politisk sammenheng.  Stemmen til en velger som støtter en uavhengig liste eller et parti som 

ikke når sperregrensen, har større vekt – ved at den lettere bidrar til at vedkommende liste 

vinner mandat – dess færre velgere det står bak hvert distriktsmandat i fylket. 

 For å forklare punkt (b) antar jeg at uavhengige lister og partier som ikke har nådd 

sperregrensen, ikke har vunnet noe distriktsmandat.
25

  Stortingets samlede mandattall blir 

fordelt proporsjonalt mellom de partiene som har nådd sperregrensen, på grunnlag av deres 

landsomfattende stemmetall.  For hvert parti trekker man fra antall distriktsmandater partiet 

har vunnet.  Differansen bestemmer hvor mange utjevningsmandater partiet skal ha. 

 Dersom dette fungerer, vil fordelingen av distriktsmandatene ikke påvirke Stortingets 

partipolitiske sammensetning, siden denne fullt og helt blir bestemt av den proporsjonale 

fordelingen basert på landsomfattende stemmetall.  Alle stemmer har samme innflytelse på 

Stortingets politiske sammensetning, selv om antall velgere per distriktsmandat varierer fra 

fylke til fylke.  Andre sider ved valgresultatet, deriblant personvalget, kan derimot avhenge av 

fordelingen av distriktsmandatene. 

                                                 
25.   Dette forenkler framstillingen uten at noe viktig poeng går tapt, men det er ikke en god beskrivelse av 

dagens norske valgordning.  Tvert imot har andre enn partier som nådde sperregrensen, vunnet mandat ved alle 

tre valg holdt etter gjeldende valgordning.  Det var ett slikt mandat i 1989, to i 1993 og ett i 1997. 
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 Når antall utjevningsmandater er lavt, kan man ikke være sikker på at systemet vil virke 

som forutsatt her.  Det kan tenkes at et parti har vunnet flere distriktsmandater enn partiet får 

ved den forholdsmessige fordelingen av Stortingets samlede medlemstall.  Da vil differansen 

nevnt ovenfor være negativ.  Partiet skal beholde sine distriktsmandater.  Det skal 

gjennomføres en ny beregning, der dette partiet og dets mandater er holdt utenfor, for å 

fordele utjevningsmandatene mellom de øvrige partiene som har nådd sperregrensen.
26

  

Sluttresultatet er at førstnevnte parti blir overrepresentert og de øvrige underrepresentert i 

forhold til landsomfattende stemmetall.  Hvorvidt denne situasjonen oppstår, avhenger av 

fordelingen av distriktsmandatene, som i sin tur kan påvirkes av forskjeller mellom fylkene i 

antall velgere per distriktsmandat.  Altså er det ikke sikkert at alle stemmer teller likt ved den 

politiske sammensetningen av Stortinget. 

 Ved alle de tre valgene som er holdt etter at det ble innført utjevningsmandater, har det 

funnes minst ett parti som nådde sperregrensen, og som vant flere distriktsmandater enn 

partiets mandattall ville ha blitt ved forholdsmessig fordeling av Stortingets samlede 

medlemstall.
27

  I denne perioden har derfor stemmene ikke telt helt likt ved den politiske 

sammensetningen av Stortinget.  Det er ikke mulig å angi hvor mye mer noen stemmer har telt 

enn andre, men forskjellene er langt mindre enn de var før 1988. 

 Valglovutvalget foreslår antall utjevningsmandater økt til 19.  Jeg er enig i at antallet 

bør økes, men jeg kommenterer ikke forslaget nærmere, siden det reiser helt spørsmål enn 

dem jeg primært drøfter i denne artikkelen.
28

 

 Dersom forslaget blir vedtatt, vil fenomenet beskrevet foran neppe forekomme ved 

framtidige valg.  Med stor sannsynlighet vil partiene som når sperregrensen, få sin samlede 

representasjon på Stortinget bestemt av landsomfattende stemmetall, uavhengig av hvor i 

landet stemmene er avgitt.  Alle stemmer vil ha samme innflytelse på Stortingets politiske 

sammensetning, men fortsatt med forbehold for punkt (a). 

                                                 
26.   Det kan være flere partier som har vunnet flere distriktsmandater enn det mandattallet de blir tildelt ved 

første beregning.  De skal alle holdes utenfor i andre beregning.  Flere partier kan komme i samme situasjon ved 

andre beregning, slik at prosedyren må gjentas.  Jeg går ikke i detalj om dette. 

27.   Det gjelder Arbeiderpartiet ved alle tre valg, samt Senterpartiet i 1993 og Kristelig Folkeparti i 1997. 

28.   Dersom antall utjevningsmandater blir økt uten andre endringer i reglene, vil fylkenes representasjon kunne 

variere ganske mye fra valg til valg, og tilfeldige faktorer vil kunne få vesentlig betydning for den geografiske 

mandatfordelingen, jf. avsnitt 4.  Valglovutvalget foreslår andre endringer som vil hindre dette, se punkt 5.4 og 

avsnitt 6.  —  Det blir noen ganger hevdet at mange utjevningsmandater bidrar til oppsplitting i småpartier og 

derfor skaper ustabile parlamentariske forhold og svake regjeringer.  Dersom man er bekymret for dette, er det 

etter mitt syn langt bedre å øke sperregrensen enn å holde antall utjevningsmandater lavt. 
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4. Geografisk fordeling i valgordningen av 1988 

 

Fordelingen av distriktsmandatene sier ikke alt om den geografiske sammensetningen av 

Stortinget.  Utjevningsmandatene blir også fordelt på fylkene.  Dette skjer i dag som en 

separat prosess innen hvert av de partiene som har vunnet utjevningsmandat(er).  Partiets 

lister i fylkene konkurrerer om dets utjevningsmandater etter samme regler som gjelder for 

fordelingen av distriktsmandatene, men slik at det blir tatt hensyn til om en liste har vunnet 

distriktsmandat(er). 

 Et fylkes samlede representasjon vil kunne variere fra valg til valg og være påvirket av 

ganske tilfeldige faktorer.
29

  Telemark, som har seks distriktsmandater, kan illustrere dette.  I 

1989 og 1997 fikk fylket ingen utjevningsmandater, men i 1993 fikk det to, ett for Sosialistisk 

Venstreparti og ett for Fremskrittspartiet, altså åtte mandater i alt.
30

 

 Siden geografi spiller stor rolle i norsk politikk, vil det etter mitt syn være en fordel om 

fylkenes representasjon på Stortinget ikke avhenger av tilfeldige faktorer.  Det kan være 

uenighet om den geografiske mandatfordelingen bør avhenge bare av folketall eller antall 

velgere, eller om distriktshensyn også bør spille en rolle.  Det kommer jeg tilbake til i avsnitt 

5.  Når det er tatt standpunkt til prinsippene for den geografiske fordelingen, bør fylkenes 

representasjon fastsettes på grunnlag av det som er vedtatt, og ikke avhenge av tilfeldigheter 

knyttet til det enkelte valg. 

 Etter gjeldende ordning havner utjevningsmandatene stort sett i fylker med mange 

velgere bak hvert distriktsmandat, slik at de bidrar til en viss utjevning av de geografiske 

forskjellene i antall velgere per mandat.
31

  Dersom antall utjevningsmandater blir økt uten 

                                                 
29.   Vilkårligheten i gjeldende ordning kommer på spissen i følgende eksempel:  Anta at i fylke X har parti A 

vunnet siste distriktsmandat, men B mangler bare noen få stemmer på å ta dette.  Både A og B har nådd 

sperregrensen, og B har vunnet ett utjevningsmandat, som blir plassert i fylke X.  Betrakt så en situasjon der parti 

B i fylke X får litt flere stemmer, mens alle andre lister – både i fylke X og ellers i landet – har uendret 

stemmetall.  Dette betyr at valgdeltakelsen i fylke X har økt litt.  Det er mulig B da tar siste distriktsmandat i X 

fra A, men endringene i landsomfattende stemmetall er for små til å få betydning for den landsomfattende 

mandatfordelingen mellom partiene.  Et utjevningsmandat blir derfor overført fra B til A.  Fylke X mister det 

utjevningsmandatet det opprinnelig fikk for parti B, mens det nye utjevningsmandatet vunnet av parti A kan 

havne i et annet fylke.  En økning i antall avgitte stemmer i fylke X kan altså føre til at fylket taper mandat.  —  

Jeg hevder ikke at dette er en sannsynlig eller typisk situasjon, bare at den er mulig.  Det normale er at økt antall 

avgitte stemmer i et fylke trekker i retning av at det får flere utjevningsmandater. 

30.   Det er litt færre velgere per distriktsmandat i Telemark enn landsgjennomsnittet.  Med 25 % tillegg til sitt 

normale mandattall kom fylket meget godt ut ved valget i 1993.  Bare i Finnmark og Nordland sto det færre 

velgere bak hvert mandat, se utredningen tabell 6.1 (side 82).  —  Det er vanskelig å se noen saklig grunn til at 

Telemark skulle være bedre representert i 1993 enn ved andre valg.  F.eks. var det ikke spesielt høy 

valgdeltakelse i fylket det året, verken absolutt eller i forhold til resten av landet, jf. diskusjonen i punkt 5.2 av 

muligheten for å la antall avgitte stemmer påvirke fylkenes mandattall. 

31.   Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland hadde ved 

stortingsvalget i 1997 flere stemmeberettigede per distriktsmandat enn landsgjennomsnittet:  (Kilde for antall 

stemmeberettigede: Statistisk årbok for 2000, tabell 7.)  Disse fylkene har 79 av de 157 distriktsmandatene, dvs. 

50,3 %, og de hadde i 1997 57,8 % av de stemmeberettigede.  Ved valgene i 1989, 1993 og 1997 er det i alt 

fordelt 24 utjevningsmandater.  De nevnte fylkene har vunnet 21 av disse, dvs. 87,5 % (se utredningen tabell 6.8, 

side 89), altså langt mer enn deres andel av distriktsmandatene eller de stemmeberettigede. 
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andre endringer i reglene, vil denne effekten styrkes.
32

  Den som mener det bør stå like mange 

velgere bak hvert mandat i hele landet, kan regne dette som en fordel.  Imidlertid vil 

konsekvensen bli større variasjon i fylkenes representasjon fra valg til valg.  Tilfeldige 

faktorer vil i sterkere grad enn i dag påvirke Stortingets geografiske sammensetning.  Etter 

min oppfatning er dette derfor ingen god løsning.  Valglovutvalgets forslag til regler om den 

geografiske fordelingen av utjevningsmandatene er omtalt i avsnitt 6. 

 

5. Prinsipper for geografisk fordeling 

 

Bør Stortingets geografiske sammensetning fortsatt være fastsatt i Grunnloven?  Det er et 

viktig spørsmål i norsk valgordning, og det er drøftet i punkt 5.1.  Det er klart at folketall eller 

antall velgere skal påvirke mandatfordelingen mellom fylkene, men dette krever en nærmere 

presisering.  Temaet er diskutert i punkt 5.2.  Valglovutvalgets forslag til regler for Stortingets 

geografiske sammensetning er presentert og drøftet i punkt 5.3 og 5.4. 

 

5.1  Dynamikken i systemet.   Det er neppe uenighet om at folketall eller antall velgere bør 

ha betydning for den geografiske mandatfordelingen på Stortinget.
33

  I den grad det er 

uenighet, gjelder den om dette er det eneste som bør spille en rolle. 

 Altså bør endringer i befolkningsmønsteret slå ut i endret representasjon.  Inntil 1859 

skjedde det automatisk, men deretter har enhver endring krevd grunnlovsvedtak.  Som man 

kunne vente, har dette ført til stor treghet i systemet, jf. punkt 2.2.  Det har kunnet utvikle seg 

store ulikheter mellom valgdistriktene i antall velgere per representant, også i tilfeller der det, 

i hvert fall etter våre dagers standard, er vanskelig å se noen god begrunnelse for dette.  (Se 

nærmere om dette i appendiks, punkt A.2.)  I beste fall har det gått lang tid før noe er gjort.  I 

1919 og 1952 ble det riktignok vedtatt endringer som i noen grad utjevnet forskjellene og 

fjernet noen av de verste urimelighetene, men det gikk altså 60 år fra 1859, og det har nå gått 

nesten 50 år siden 1952, uten gjennomgripende endringer i Stortingets geografiske 

sammensetning. 

                                                 
32.   Det er stort sett de sentrale og folkerike fylkene som har mange velgere per distriktsmandat, jf. note 31.  

Med svært mange utjevningsmandater kan disse fylkene bli overrepresentert på Stortinget.  Grunnen er at den 

modifiserte oddetallsmetoden, med 1,4 som første delingstall, blir brukt ved mandatfordelingen.  Dermed blir det 

noe vanskeligere for en liten enhet å bli representert enn om man hadde brukt den rene oddetallsmetoden, som er 

nøytral i forholdet mellom små og store enheter.  Den modifiserte metoden har vært i bruk siden 1953 ved 

fordelingen av distriktsmandatene.  Den ble valgt fordi man ønsket å gjøre det litt vanskeligere for små partier å 

få mandat enn ren proporsjonalitet skulle tilsi.  Det var altså en veloverveid beslutning.  I 1988, da 

utjevningsmandatene ble innført, ble samme metode tatt i bruk både når disse skal fordeles mellom partiene, og 

ved fordelingen mellom fylkeslistene innen hvert parti.  Ingen ting tyder på at dette var grundig overveid.  Ved 

fordelingen av utjevningsmandatene mellom partiene har det ingen betydning om man bruker den rene eller den 

modifiserte metoden.  Ved geografisk fordeling av utjevningsmandatene innen hvert parti medfører den 

modifiserte metoden diskriminering av små fylker.  Med bare åtte utjevningsmandater har ikke dette stor 

betydning, men effekten kan bli merkbar dersom antallet blir økt vesentlig uten andre endringer i systemet. 

33.   I USA har alle delstater lik representasjon i Senatet, jf. note 3.  Folketall spiller altså overhodet ingen rolle 

for representasjonen.  Det må ses i sammenheng med at landet har en føderal struktur, slik at delstatene har 

vesentlig større selvstendighet enn våre fylker.  Plassene i det andre kammeret i Kongressen er dessuten fordelt 

proporsjonalt med folketall.  Tilsvarende gjelder i Russland. 
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 Etter mitt syn taler sterke grunner for å gå tilbake til et system tilsvarende det som gjaldt 

før 1859.  Reglene bør utformes slik at systemet igjen blir dynamisk.  Grunnloven bør 

fastlegge prinsippene for fordelingen av representantene mellom valgdistriktene, men den 

konkrete fordelingen bør ikke være grunnlovfestet.
34

 

 Stortingets totale medlemstall bør likevel ikke variere fra valg til valg, slik det gjorde 

før 1859, men være fastsatt i Grunnloven.  Argumentene for dette standpunktet er først og 

fremst praktiske, men jeg går ikke nærmere inn på dem. 

 

5.2  Folketall, stemmeberettigede eller avgitte stemmer.   Folketall eller antall velgere bør 

ha betydning for Stortingets geografiske sammensetning.  Antall velgere kan bety antall 

stemmeberettigede eller antall avgitte stemmer.  Det gir tre alternativer. 

 Folketall og antall stemmeberettigede har det til felles at data foreligger før valget.  Den 

geografiske mandatfordelingen kan beregnes på forhånd og være kjent på valgdagen.  Dersom 

man velger et av disse alternativene, kan det ikke være tvil om at beregningene bør 

gjennomføres og resultatet offentliggjøres på forhånd.  Andre land har dels valgt det ene og 

dels det andre av disse alternativene.
35

 

 Det tredje alternativet, antall avgitte stemmer, står i en prinsipielt forskjellig stilling.  

Mandatfordelingen mellom fylkene vil ikke være kjent før valget, men vil – på samme måte 

som den politiske mandatfordelingen – avhenge av valgresultatet.  Dersom et fylkes 

mandattall på en systematisk måte avhenger av antall avgitte stemmer, vil velgerne ha et 

ytterligere motiv for å delta i valget.  Ved å stemme bidrar man ikke bare til å styrke sitt parti, 

men også sitt hjemfylke.
36

  Dette kan bidra til økt valgdeltakelse, noe de fleste vil regne som 

                                                 
34.   Dette vil bringe Norge på linje med de fleste land i verden.  Jeg kjenner ikke til noe annet land – men se 

nedenfor om EU – der plassene i parlamentet, eller de fleste av dem, er fordelt på valgdistriktene direkte i 

grunnloven.  (Island hadde en slik regel inntil 1999.)  Derimot kan det finnes andre land der fordelingen er 

fastsatt i lov.  Det innebærer også at justeringer krever politisk vedtak og ikke skjer automatisk som følge av 

endret bosettingsmønster e.l., men det er lettere å endre lov enn grunnlov.  Jeg har ikke undersøkt grundig, men 

jeg regner med at i de fleste land er bare prinsippene for den geografiske mandatfordelingen fastsatt i grunnlov 

eller lov.  Spørsmålet er også omtalt i utredningen.  Det heter i avsnitt 6.7 (side 80 første spalte):  ―Fordelingen 

av de 157 distriktsmandatene reiser to spørsmål:  1) Er det hensiktsmessig at både navnet på de enkelte 

valgkretsene, og antall mandater som skal velges fra hver valgkrets, er spesifisert i Grunnloven (se avsnitt 6.2)?  

Norge er, sammen med Island, alene i internasjonal sammenheng om å ha en slik formell regel for fordelingen av 

distriktsmandatene.  ...  Med hensyn til den første problemstillingen framstår dagens ordning i internasjonal 

sammenheng som lite fleksibel og prinsipielt problematisk.  Den er lite fleksibel fordi det er vanskelig, om ikke 

umulig, å foreta nødvendige justeringer av mandatfordelingen som følge av endringer i bosettingsmønsteret.  ...‖  

—  EU har en ordning tilsvarende den norske.  Stemmefordelingen i Rådet og mandatfordelingen i 

Europaparlamentet er fastsatt ved traktat, som i denne sammenhengen spiller rollen som grunnlov, og som er 

minst like vanskelig å endre. 

35.   Finland bruker folketall og Sverige antall stemmeberettigede.  I Danmark inngår både folketall og antall 

stemmeberettigede i beregningen.  I Danmark, men ikke i Finland og Sverige, blir det tatt distriktshensyn ved at 

også areal inngår, jf. punkt 5.3. 

36.   I avsnitt 4 påpekte jeg at gjeldende ordning for geografisk fordeling av utjevningsmandatene innebærer at 

fylkenes samlede representasjon på Stortinget varierer fra valg til valg og avhenger av tilfeldige faktorer.  Dette 

brukte jeg som argument mot ordningen.  Den ideen som er presentert her, medfører også at fylkenes 

representasjon varierer fra valg til valg, men ikke på vilkårlig vis.  —  Når man ser bakover og undersøker hvilke 

distrikter som har vært over- eller underrepresentert, spiller det neppe særlig rolle om folketall, antall velgere 

eller antall avgitte stemmer blir lagt til grunn, jf. note 75 med tilhørende tekst.  Når man skal vedta regler for 

(fortsetter…) 
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ønskelig, men jeg tviler på at effekten blir merkbar.
37

 

 Tanken om å basere den geografiske mandatfordelingen (helt eller delvis) på antall 

avgitte stemmer er interessant, men den krever nærmere diskusjon og utredning.
38

  Det kan 

diskuteres om det er rimelig at den som unnlater å stemme – i protest, av likegyldighet eller av 

andre grunner – derved bidrar til å svekke sitt hjemfylkes representasjon.  Ideen bør i alle fall 

ikke gjennomføres uten at detaljene er grundig utredet, så man ikke risikerer å innføre regler 

som virker uheldig i andre sammenhenger.  Valglovutvalget nevner ikke muligheten, og jeg 

kan ikke her og nå gjennomføre de nødvendige utredningene.
39

 

 Konklusjonen er at Stortingets geografiske sammensetning bør avhenge av folketall 

eller av antall stemmeberettigede.  Dersom disse størrelsene er proporsjonale, slik at antall 

stemmeberettigede utgjør samme andel av folketallet i alle fylker, har det ingen betydning 

hvilket alternativ man velger.  Full proporsjonalitet gjelder selvsagt ikke, men avvikene er 

neppe store.  Valget mellom folketall og antall stemmeberettigede er derfor ikke viktig. 

 

5.3  Distriktshensyn.   Bør distriktshensyn fortsatt spille en rolle for Stortingets geografiske 

sammensetning?  Sagt på en annen måte:  Bør perifere strøk fortsatt være overrepresentert?  

Det har de vært i lang tid, og bak grunnlovsvedtakene i 1919 og 1952 lå et bevisst ønske om at 

det skulle være slik.
40

  Alternativet er at den geografiske mandatfordelingen heretter er basert 

bare på folketall eller antall velgere.  Dette er det sentrale spørsmålet i debatten om Stortingets 

geografiske sammensetning. 

 Det er mulig den samfunnsmessige utviklingen, særlig bedrede kommunikasjoner, gjør 

at de tradisjonelle argumentene for overrepresentasjon av perifere strøk ikke står like sterkt 

som for noen tiår siden.  På den andre siden har utjevningsmandatene ført til at alle stemmer i 

politisk sammenheng teller nesten likt, og valglovutvalgets forslag om å øke antall 

utjevningsmandater vil redusere ulikhetene ytterligere, jf. avsnitt 3.  Dermed blir 

overrepresentasjon av perifere strøk mindre betenkelig fra et likhetssynspunkt. 

 Det dreier seg om et typisk politisk spørsmål, der det utvilsomt er delte meninger.  

Argumentene for begge standpunkter er velkjente, og de er gjennomgått i valglovutvalgets 

utredning.
41

  Mitt personlige syn har neppe spesiell interesse.  Derfor fører jeg ikke denne 
                                                           

(…fortsatt) 

framtidige valg, skiller siste alternativ seg ut på grunn av insitamentvirkningene. 

37.   Dette er ren spekulasjon.  Dersom det er mulig å undersøke spørsmålet systematisk, bør det gjøres, men jeg 

ser ikke umiddelbart noen mulighet for å foreta slike undersøkelser. 

38.   Ideen er drøftet og støttet av Hilmar Rommetvedt i en kronikk i Aftenposten 15. mai 2001. 

39.   Dersom det fins land som har ordninger av denne typen, bør erfaringene derfra studeres, men jeg vet ikke 

om noe slikt land.  I Tyskland kan antall avgitte stemmer ha betydning for fordelingen av mandatene mellom 

delstatene, men det skjer ikke på noen systematisk måte.  Det samme kan sies om gjeldende regler for geografisk 

fordeling av utjevningsmandatene i Norge, jf. avsnitt 4, særlig note 29. 

40.   Som det går fram av punkt 2.3 og appendiks, har ordningen ikke vært slik siden 1814.  Det er ikke lett å si 

hvor lenge perifere strøk har vært overrepresentert.  Vedtaket fra 1919 er omtalt i appendiks, punkt A.1, særlig 

tekst ved note 68.  Vedtaket fra 1952 er omtalt på slutten av punkt 2.3. 

41.   Saken er drøftet i avsnitt 6.7 (side 79 - 84), se også avsnitt 6.10 (side 87 - 93).  Konklusjonen er trukket på 

side 97 (avsnitt 6.13).  Avsnitt 2.2 (side 19 - 22) inneholder et par særuttalelser om spørsmålet. 
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diskusjonen videre.  Derimot skal jeg drøfte hvilke konsekvenser det etter mitt syn bør ha om 

man inntar det ene eller det andre standpunktet. 

 Dersom distriktshensyn ikke lenger skal spille noen rolle, er saken grei.  Mandatene skal 

fordeles proporsjonalt mellom valgdistriktene.  Hva som skal være grunnlaget for den 

proporsjonale fordelingen, er drøftet i punkt 5.2.  Det må tas standpunkt til ytterligere en del 

spørsmål, for det meste av teknisk karakter, jf. punkt 5.4. 

 Vanskeligere blir det dersom perifere strøk fortsatt skal være overrepresentert.  For å 

realisere ønsket om at demografiske endringer automatisk skal slå ut i representasjonen, må 

distriktshensyn på en eller annen måte uttrykkes i en formel eller representeres av tall som kan 

veies sammen med folketall eller antall velgere og gi grunnlag for mandatfordelingen. 

 Er det mulig å konstruere en slik formel og beregne slike tall?  Ideelt sett er svaret trolig 

nei.  Uttrykket "distriktshensyn" dekker flere hensyn og argumenter.  Tilsvarende er "perifere 

strøk" et flertydig begrep.  Det er sikkert delte meninger om hvilke aspekter ved begrepene 

som er viktigst og bør tillegges størst vekt.  Formler og tall kan ikke fange inn alle aspekter av 

en komplisert virkelighet. 

 Det beste må ikke bli det godes fiende.  Hvis man insisterer på å ta i betraktning alle 

sider ved begrepet "perifere strøk" og alle relevante distriktshensyn, kommer man ingen vei.  

Konklusjonen blir uvegerlig at Stortingets geografiske sammensetning (fortsatt) vil være 

resultat av politisk tautrekking.  Fordelingen vil neppe bli tatt ut av Grunnloven, og enhver 

justering vil kreve grunnlovsvedtak. 

 Spørsmålet blir derfor om det er mulig å finne et numerisk kriterium som i rimelig grad 

fanger inn de ønskene man har om overrepresentasjon av perifere strøk. 

 I Danmark gjelder en slik ordning.  Folketingets geografiske sammensetning er basert på 

fordelingstall der folketall, antall stemmeberettigede og areal inngår.
42

  Siden areal er regnet 

med, blir spredtbygde strøk sterkere representert enn om man bare tok hensyn til folketall eller 

antall stemmeberettigede.  Det er meget nært sammenfall mellom perifere strøk og 

spredtbygde strøk.  Derfor kan bruk av areal også i Norge være en god løsning hvis 

distriktshensyn fortsatt skal ha betydning for Stortingets geografiske sammensetning. 

 Beregninger viser at de vedtakene Stortinget har truffet de siste 50 årene om den 

geografiske mandatfordelingen, lar seg forklare ganske godt som proporsjonal fordeling basert 

på fordelingstall der folketall og areal inngår.
43

  Stortinget har aldri basere seg på slike 

fordelingstall, men beregningene viser at de fanger inn relevante distriktshensyn, slik 

Stortinget har vurdert dem, på en tilfredsstillende måte.
44

 

 Valglovutvalgets forslag er basert på denne ideen.  For hvert valgdistrikt skal det 

beregnes et fordelingstall, som er folketallet pluss arealet i kvadratkilometer multiplisert med 

                                                 
42.   Se lov om valg til Folketinget § 10 stk. 2.  Fordelingen gjelder 175 av de 179 mandatene i Folketinget.  

Færøyene og Grønland velger to representanter hver og er ikke omfattet av reglene omtalt her. 

43.   Det er redegjort for beregningene i Grønvik (1988a) og Grønvik (1988b).  Se også Hylland (1989). 

44.   Et annet alternativ, som kan sies å favorisere perifere strøk mer direkte, er å la avstand til hovedstaden inngå 

i fordelingstallet, i stedet for eller i tillegg til areal.  Et problem er at det ikke er opplagt hvilket punkt i fylket 

avstanden skal regnes fra.  I alle fall viser beregningene at det neppe er noe å vinne ved å trekke inn dette 

momentet.  Det fins også andre muligheter, som jeg ikke går nærmere inn på.  Jeg vil advare mot å legge mye 

energi i å lete etter det "beste" eller "riktigste" kriteriet.  Dette kan føre til en ørkesløs debatt og i verste fall 

blokkere gode løsninger. 
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1,8.  Disse tallene danner grunnlag for proporsjonal mandatfordeling.  Faktoren 1,8 er utledet 

fra beregningene nevnt ovenfor og reflekterer den vektleggingen av distriktshensyn som har 

vært implisitt i tidligere stortingsvedtak om den geografiske mandatfordelingen.
45

 

 Tanken bak forslaget er selvsagt ikke at arealet i seg selv skal være representert på 

Stortinget.
46

  Når areal inngår i grunnlaget for mandatfordelingen, er det utelukkende et forsøk 

på å trekke inn distrikts- og bosettingsmessige faktorer på en systematisk måte. 

 Dersom det fortsatt skal tas distriktshensyn ved den geografiske sammensetningen av 

Stortinget, mener jeg man bør følge forslaget fra valglovutvalget.  Det er vanskelig å tenke seg 

noen bedre systematisk måte å gjøre det på.  Alternativet er å fortsette dagens ordning, med de 

klare ulempene den har, jf. punkt 5.1. 

 

5.4  Nærmere om valglovutvalgets forslag.   Utvalget foreslår at Stortingets medlemstall 

skal være 169, mot 165 i dag.
47

  Det skal i alt være 150 distriktsmandater, og dessuten ett 

utjevningsmandat i hvert fylke, altså til sammen 19.  Prinsippene for geografisk fordeling kan 

diskuteres uavhengig av disse tallene. 

 Det grunnleggende spørsmålet er om distriktshensyn bør ha betydning for Stortingets 

geografiske sammensetning, jf. innledningen til punkt 5.3.  Valglovutvalget presenterer to 

alternativer, tilsvarende de to mulige svarene på dette spørsmålet: 

– Alternativ 1:  Fordeling på grunnlag av folketall. 

– Alternativ 2:  Fordeling på grunnlag av fordelingstall der både folketall og areal inngår, 

som forklart på slutten av punkt 5.3. 

Et stort flertall i utvalget støtter alternativ 2.
48

 

 Et viktig poeng er at systemet bør være dynamisk, slik at endret bosettingsmønster 

                                                 
45.   Folketall vil alt i alt ha langt større innflytelse på mandatfordelingen enn areal.  På landsbasis vil bare ca. 

11 % av fordelingstallet stamme fra areal.  Andelen varierer imidlertid sterkt mellom fylkene og er mer enn 50 % 

for Finnmark.  Det er slike variasjoner som gjør at det kan ha noen hensikt å ta hensyn til areal. 

46.   Detter er kommentert allerede av Johan Gunder Adler og Christian Magnus Falsen i innledningen til deres 

grunnlovsforslag fra 1814.  De skriver bl.a. (sitert etter Nielsen (red.) side 113):  ―Ved at bestemme Forholdet af 

de Repræsenterendes Antal, har man snart taget Hensyn til de Repræsenteredes Mængde, ..., og snart til 

Omfanget av det Sted eller den Provinds, hvor de boede.  Billigst synes imidlertid det første Hensyn at burde 

afgive Regelen, ... og hvad det sidste Hensyn angaaer, da er det ikke Stedet eller Provindsen, men de i samme 

levende Indbyggere, som repræsenteres.‖ 

47.   Siden 1972 er Stortingets medlemstall økt fra 150 til 165, altså med 10 %.  Det kan diskuteres om det er 

fornuftig å øke medlemstallet ytterligere, eller om man nå kanskje heller bør ta opp forslag om reduksjon, når det 

likevel blir foreslått nye prinsipper for den geografiske fordelingen.  Jeg drøfter ikke dette nærmere. 

48.   De to alternativer er presentert og drøftet i utredningen avsnitt 6.10, se særlig side 88 - 91.  Det går fram av 

avsnitt 6.13 (side 97 andre spalte) at alternativ 2 har støtte fra hele utvalget unntatt ett medlem.  Se også 

oppsummeringen mot slutten av avsnitt 2.2 (side 21 - 22), der det heter at samtlige medlemmer unntatt ett slutter 

seg til alternativ 2 "som en del av en helhetsløsning".  (Mindretallet støtter ikke alternativ 1, men har sitt eget 

forslag.)  For tre medlemmer av flertallet er støtten til alternativ 2 subsidiær.  To av disse uttaler (side 20 første 

spalte):  ―Antall representanter fra hvert valgdistrikt burde derfor ideelt beregnes ut fra antall stemmeberettigede 

alene.‖  Ett medlem foreslår en bestemt fordeling, gjengitt i tabell 2.1 (side 20).  Det er formodentlig meningen at 

fordelingen skal være fastsatt i Grunnloven, men dette er ikke sagt uttrykkelig i medlemmets særuttalelse (side 19 

andre spalte). 
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automatisk får betydning for representasjonen, jf. punkt 5.1.  Om dette skriver utvalget i 

utredningen punkt 6.10.1 (side 92 første spalte): 

―Det må understrekes at alternativ 1 og 2 har ett viktig felles kjennetegn.  De ivaretar 

begge utvalgets krav om at den fylkesvise fordelingen av distriktsmandatene skal justeres 

med jevne mellomrom.  Utvalget går inn for at en slik justering skal foretas foran 

annenhvert valg, ...‖ 

Etter mitt syn ville det mest naturlige være å foreta justeringen ved hvert valg, men siden 

bosettingsmønsteret endrer seg langsomt, spiller dette liten rolle. 

 Forslaget fra valglovutvalget er basert på følgende forutsetninger, som ikke er oppfylt i 

dagens valgordning, men som etter mitt syn er godt begrunnet: 

(1) Antall utjevningsmandater bør være så stort at man har rimelig sikkerhet for at de 

partiene som når sperregrensen, blir proporsjonalt representert på Stortinget. 

(2) Hvert fylkes samlede mandattall, dvs. dets antall distriktsmandater pluss eventuelle 

utjevningsmandater knyttet til fylket, bør framkomme som resultat av bevisste 

beslutninger og ikke avhenge av tilfeldige faktorer. 

Begrunnelsen for (1) er at Stortinget bør være politisk representativt.  Temaet er berørt i 

avsnitt 3, men for øvrig drøfter jeg det ikke.  Argumentet for (2) er at geografi er viktig i norsk 

samfunnsliv. 

 Det fins forskjellige ordninger som kan sies å oppfylle (2).  En mulighet er å la den 

geografiske mandatfordelingen avhenge systematisk av antall avgitte stemmer, jf. punkt 5.2.  

En annen mulighet er følgende ordning, der utjevningsmandatene aldri blir knyttet til noe 

bestemt fylke:  I tillegg til å stille lister i fylkene, skal hvert parti stille riksliste.  De 

utjevningsmandatene partiet vinner, tilfaller kandidater på denne.
49

  Denne typen ordninger 

har vært foreslått en rekke ganger, men da utjevningsmandatene ble innført i 1988, var det 

ikke et aktuelt alternativ.  Valglovutvalget drøfter det ikke. 

 Jeg betrakter disse to mulighetene som lite aktuelle.  Da kan (2) bare oppfylles ved at 

både distrikts- og utjevningsmandatene er fordelt mellom fylkene før valget. 

 Dette kan gjøres på to forskjellige måter.  Forskjellen mellom dem er uavhengig av 

antall distrikts- og utjevningsmandater, men jeg bruker valglovutvalgets tall: 

– Modell A:  Man fordeler 150 distriktsmandater forholdsmessig mellom fylkene.  I tillegg 

kommer ett utjevningsmandat i hvert fylke. 

– Modell B:  Man fordeler 169 mandater forholdsmessig mellom fylkene.  Blant et fylkes 

mandater skal ett være utjevningsmandat og resten distriktsmandater. 

Skillet mellom modell A og B er uavhengig av skillet mellom alternativ 1 og 2.  Alle fire 

kombinasjoner er mulige.  Forskjellen mellom modell A og B er ikke dramatisk, men når det 

er forskjell, vil de fylkene som får flere mandater ved A enn ved B, være mindre enn de som 

får flest mandater ved B.  (Her skal "mindre" måles med folketall i alternativ 1 og 

fordelingstall i alternativ 2.) 

 Det er uklart for meg om valglovutvalget går inn for modell A eller B.  På den ene siden 

                                                 
49.   Alle som blir valgt til Stortinget, bor og har stemmerett i et bestemt fylke.  Det gjelder i dag ikke noe 

bostedsbånd.  Man kan altså velges fra et annet fylke enn der man har stemmerett.  Et fylkes mandattall kan 

derfor ikke bety antall valgte representanter bosatt i fylket, men må defineres som antall mandater knyttet til 

fylket.  I alternativet med rikslister tilhører utjevningsmandatene derfor ikke til noe bestemt fylke, og (2) kan bare 

gjelde distriktsmandatene. 
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inneholder utredningen enkelte formuleringer som klart trekker i retning av at man tenker seg 

modell A.
50

  På den andre siden fremmer utvalget et lovforslag som samsvarer best med 

modell B.
51

  Konsekvensene av utvalgets forslag er illustrert i en tabell, og den stemmer med 

modell B.
52

 

 Uansett hva valglovutvalget måtte ha ment, er modell B etter mitt syn å foretrekke.  Det 

er hvert fylkes samlede mandattall som først og fremst er viktig.  Derfor er det dette som bør 

fastsettes uttrykkelig, på grunnlag av det kriteriet man ønsker å bruke, enten dette er folketall 

(alternativ 1) eller fordelingstall (alternativ 2).  Altså bør modell B anvendes. 

 Hvilken mandatfordelingsmetode bør brukes?  Dette spørsmålet er uavhengig både av 

valget mellom alternativ 1 og 2 og av valget mellom modell A og B.  Spørsmålet er ikke 

veldig viktig, men det må på et eller annet tidspunkt avklares.  Alle andre steder i norsk 

valgordning er mandatfordelingsmetoden lovfestet.  Jeg ser ingen grunn til at det ikke skal 

gjelde også her.
53

 

 Valglovutvalget foreslår 19 utjevningsmandater, ett i hvert fylke.  Jeg forutsetter nå at 

modell B blir lagt til grunn.  Da er det ikke sikkert at ett utjevningsmandat i hvert fylke er den 

mest rimelige fordelingen.  Velgerne i fylket har ikke full kontroll over hvilket parti som 

vinner utjevningsmandatet.  Slik må det være for at utjevningsmandatene skal kunne tjene sin 

hensikt, men det er en ulempe for velgerne i vedkommende fylke, og denne er mer alvorlig 

dess færre mandater fylket har.  Derfor bør kanskje flere utjevningsmandater plasseres i fylker 

med høyt samlet mandattall.
54

 

                                                 
50.   I avsnitt 2.2, i omtalen av det forslaget som flertallet slutter seg til "som en del av en helhetsløsning", heter 

det bl.a. (side 22 første spalte):  ―Fordelingen av distriktsmandatene på valgkretsene skjer ved at det introduseres 

en fordelingsmetode som gir 1 poeng pr. innbygger og 1,8 poeng pr. km
2
.‖  Presentasjonen av alternativ 1 i punkt 

6.10.1 begynner slik (side 88 første spalte):  ―150 distriktsmandater fordeles proporsjonalt med antall innbyggere 

i fylket.‖  En tilsvarende formulering innleder omtalen av alternativ 2 (side 90 andre spalte).  Det er altså tale om 

å fordele distriktsmandatene, i samsvar med modell A. 

51.   Lovforslaget § 27 nr. 2 første punktum lyder slik (side 316 første spalte, se også side 274 andre spalte):  

―Antall representanter fra hvert valgdistrikt fastsettes på grunnlag av en beregning av forholdet mellom hvert 

valgdistrikts innbyggertall og areal, og hele rikets innbyggertall og areal.‖  Det går fram av formuleringen i nr. 3 

at denne fordelingen skal omfatte samtlige representanter i fylket, ikke bare distriktsmandatene.  Dette samsvarer 

med modell B. 

52.   Tabell 6.12, side 92.  —  Jeg har gjennomført egne beregninger basert på folketall per 1. januar 1999.  

(Kilde: Statistisk årbok for 2000, tabell 59.)  Mandatene er fordelt ved oddetallsmetoden i henhold til modell B.  

For alternativ 2 stemmer mine resultater med utvalgets tabell.  De stemmer også for alternativ 1, når man tar 

hensyn til at hvert fylke skal minst fire mandater, jf. utvalgets uttalelse på side 88, andre spalte:  ―Minste antall 

mandat i et fylke er satt til 4 ...‖  Beregninger basert på modell A gir litt andre resultater. 

53.   Så vidt jeg kan se, kommenterer valglovutvalget overhodet ikke spørsmålet, heller ikke i lovforslaget 

(kapittel 13) eller i merknadene til dette (kapittel 12).  Utvalgets tall (tabell 6.12, side 92) stemmer med mine 

beregninger, der jeg har brukt oddetallsmetoden, jf. note 52. 

54.   Dersom man holder fast ved at det i alt skal være 19 utjevningsmandater, vil det bety at noen fylker ikke får 

noe utjevningsmandat.  I modell B er dette en fordel for (velgerne i) disse fylkene.  Deres samlede mandattall blir 

ikke redusert, men de får full kontroll over fordelingen av de mandatene de har.  Jeg ser det ikke som noe 

vesentlig problem at noen fylker er uten utjevningsmandat, men det er heller ikke opplagt at antall 

utjevningsmandater bør være 19.  —  I praktisk politikk kan det tenkes at de aktuelle alternativene vil  

være valglovutvalgets forslag og status quo.  Da er jeg ikke i tvil om at utvalgets forslag er å foretrekke. 
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6. Hvem vinner utjevningsmandat hvor? 

 

Framstillingen nedenfor er basert på valglovutvalgets forslag, presentert i punkt 5.3 og 5.4. 

 Ved valgoppgjøret blir først distriktsmandatene i hvert fylke fordelt mellom listene som 

deltok i valget i fylket.  På dette stadiet er det ingen forskjell på partilister og lister stilt opp av 

andre grupper velgere. 

 Utjevningsmandatene blir så fordelt mellom de partiene som har nådd sperregrensen.  

Framgangsmåten er beskrevet i avsnitt 3, jf. omtalen av punkt (b). 

 Reglene er ikke foreslått endret på disse punktene, men endringer i antall distrikts- og 

utjevningsmandater påvirker betydningen av de ulike leddene i prosessen. 

 Deretter skal partienes utjevningsmandater plasseres geografisk.
55

  Sagt på en annen 

måte:  Det skal avgjøres hvilket parti som skal få det ene utjevningsmandatet i hvert fylke.  I 

denne forbindelsen må tre hensyn tas i betraktning: 

(i) Den fordelingen av utjevningsmandatene mellom partiene som allerede er beregnet, kan 

ikke fravikes. 

(ii) Det skal være ett utjevningsmandat i hvert fylke. 

(iii) Så langt det er mulig, bør utjevningsmandatet i et fylke gå til et parti som lå godt an til å 

vinne (ytterligere et) distriktsmandat, slik at fordelingen av samtlige mandater i fylket 

samsvarer best mulig med valgresultatet der. 

Punkt (i) og (ii) er absolutte krav, mens punkt (iii) skal realiseres "så langt det er mulig".  

Målet er altså å gjøre det best mulig i henhold til (iii), når (i) og (ii) må oppfylles fullt ut. 

 Både prinsipielt og praktisk er dette en vanskelig oppgave.  Det fins en del teori på 

området.  De teoretisk sett mest tilfredsstillende løsningene er imidlertid så kompliserte at det 

ikke er aktuelt å foreslå dem som en del av norsk valglov.
56

 

 Valglovutvalget fremmer et forslag som også er ganske komplisert, men ikke verre enn 

at det lar seg uttrykke i en forståelig tekst.
57

 

 For hver fylkesliste innen de partiene som har vunnet utjevningsmandat(er), tar man 

utgangspunkt i stemmetallet dersom lista ikke har vunnet noe distriktsmandat, og i "største 

ubrukte kvotient" ellers.
58

  Dess større dette tallet er, dess nærmere kan man si lista var til å 

                                                 
55.   Til slutt skal det avgjøres hvilke personer som er valgt fra de listene som har fått mandat.  Her foreslår 

valglovutvalget vesentlige endringer i gjeldende regler, men det er ikke tema for denne artikkelen. 

56.   Jeg diskuterer teorien i et upublisert notat, Hylland (2000), og anvender den på et innfløkt eksempel fra 

Bosnia og Hercegovina, der mandater skal fordeles mellom geografiske enheter og etniske grupper.  Den som ser 

på notatet, særlig avsnitt 7 der jeg presenterer det jeg regner som den teoretisk beste løsningen, vil nok være enig 

i at dette er for komplisert til å være grunnlag for lovgivning.  På den andre siden er det i dag fullt mulig å lage et 

datamaskinprogram som på et øyeblikk utfører de nødvendige beregningene.  Kompleksiteten har ingen 

betydning for velgerne, stemmegivingen eller opptellingen.  Bør man ikke da velge den "riktigste" løsningen?  

Dette kunne fortjene en nærmere diskusjon, men jeg tar den ikke opp her. 

57.   Se utredningen side 90 andre spalte.  Forslaget er det samme enten mandatfordelingen mellom fylkene skjer 

etter utvalgets alternativ 1 eller 2.  De to alternativene er beskrevet i punkt 5.4. 

58.   Ved fordelingen av distriktsmandatene blir hver listes stemmetall dividert med 1,4 – 3 – 5 – 7 osv., og 

mandatene blir fordelt til de listene som har de største kvotientene.  Dermed er det klart hva "største ubrukte 

(fortsetter…) 
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vinne ytterligere et distriktsmandat.  Tallene skal "normaliseres" ved at de divideres med 

gjennomsnittlig antall avgitte stemmer per distriktsmandat i fylket.  Resultatet kaller jeg 

listenes normaliserte kvotienter.  Denne normaliseringen skal hindre at lister i fylker med få 

avgitte stemmer per distriktsmandat systematisk kommer dårlig ut.
59

 

 Første utjevningsmandat går til den lista som har størst normalisert kvotient, andre 

utjevningsmandat til den som har nest størst normalisert kvotient, osv.  Man må imidlertid ta 

hensyn til (i) og (ii).  Når et parti har fått det antall utjevningsmandater det skal ha, må man 

deretter se bort fra dets øvrige fylkeslister.  Når et fylke har fått et utjevningsmandat, må man 

deretter se bort fra de øvrige listene i fylket.  Mot slutten av prosessen vil bare noen få lister 

være med i konkurransen.
60

  Siste utjevningsmandat blir plassert utelukkende for å oppfylle (i) 

og (ii), helt uavhengig av de normaliserte kvotientene.  Plasseringen av de siste 

utjevningsmandatene kan derfor bli litt tilfeldig, men betydningen av dette må ikke 

overdrives.  Den partipolitiske sammensetningen av Stortinget blir ikke berørt, og heller ikke 

fylkenes mandattall.  Det er det viktigste.  I sammenlikning har det mindre betydning hvor det 

enkelte partis utjevningsmandat(er) blir plassert. 

 Det fins ingen perfekt løsning på problemet diskutert her.  Valglovutvalgets forslag er 

derfor heller ikke perfekt, men jeg kan vanskelig se noen bedre løsning. 

 Det som etter mitt syn er viktig, er forutsetningene (1) og (2), jf. punkt 5.4.  For å 

realisere dem, må metoden for geografisk fordeling av utjevningsmandatene oppfylle (i) og 

(ii).  Det bør ikke komme på tale å lempe på disse betingelsen, og da må man akseptere at (iii) 

ikke blir oppfylt fullt og helt. 

 

Appendiks:  Favorisering av perifere strøk 

 

Det er ingen tvil om at perifere strøk i dag relativt sett er overrepresentert ved fordelingen av 

distriktsmandatene på Stortinget.  Dette er resultatet av et bevisst valg, jf. sitat i punkt 2.3 fra 

valgordningskommisjonen av 1948, der det heter at "de distrikter som ligger lenger vekk fra 

Oslo, får flere representanter enn de skulle ha etter folketallet".  Utsagnet gjelder et forslag 

som ble vedtatt, og som i hovedsak fortsatt bestemmer Stortingets geografiske 

sammensetning. 

 Hvor lenge har perifere strøk vært overrepresentert?  Har dette alltid vært resultat av en 

                                                           

(…fortsatt) 

kvotient" betyr.  For lister som ikke har vunnet distriktsmandat, tar man utgangspunkt i stemmetallet, ikke i 

største ubrukte kvotient, som i dette tilfellet er stemmetallet dividert med 1,4.  Den geografisk fordelingen av 

utjevningsmandatene er altså basert på den rene oddetallsmetoden, ikke den modifiserte metoden med første 

delingstall 1,4.  Sistnevnte metode gir små enheter systematisk mindre enn proporsjonal representasjon, men ved 

geografisk mandatfordeling fins det etter mitt syn ingen argumenter for dette.  Se også note 32. 

59.   Det er først og fremst behov for normaliseringen hvis det i utgangspunktet er systematiske forskjeller 

mellom antall velgere per mandat i fylkene, slik det vil være etter valglovutvalgets forslag alternativ 2, jf. punkt 

5.4.  Utvalget foreslår samme regel også i alternativ 1, der det ikke er slike systematiske forskjeller. 

60.   Det er en fordel om det varer lenge før en liste som skulle ha fått mandat i henhold til sin normaliserte 

kvotient, må utelukkes på grunn av (i) eller (ii).  Normaliseringen av kvotientene bidrar sannsynligvis til å 

forbedre metoden i forhold til dette kriteriet, men jeg diskuterer ikke spørsmålet nærmere. 
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bevisst beslutning, eller har det mer eller mindre tilfeldigvis blitt slik?  Det er ikke lett å svare 

presist på dette, men det er ikke korrekt at overrepresentasjonen av perifere strøk stammer fra 

1814 og fra første stund skyldtes et bevisst valg.
61

 

 Her må man ta i betraktning at byene var overrepresentert så lenge det var separate 

valgdistrikter for byer og landdistrikter.
62

  Graden av overrepresentasjon avtok etter hvert, 

men var sterk gjennom hele 1800-tallet.  De fleste byene ligger i sentrale strøk.  Derfor er det 

mulig at perifere strøk på et gitt tidspunkt var overrepresentert når man ser på byene for seg, 

og når man ser på landdistriktene for seg, mens perifere strøk på samme tid alt i alt var 

underrepresentert. 

 Nedenfor følger først noen bemerkninger om intensjonene bak reglene.  Så diskuterer 

jeg spørsmålet om hva man egentlig bør undersøke dersom man vil finne ut om perifere strøk 

har vært overrepresentert.  Til slutt gir jeg noen tall for Nord-Norge og Oslo.
63

  Jeg har ikke 

studert samtlige valg siden 1814, men det er ingen grunn til å tro at de valgene som er 

undersøkt, skiller seg systematisk fra de øvrige.
64

 

 

A.1  Har det vært meningen å favorisere perifere strøk? 

 

Reglene som gjaldt fra 1814 til 1859, var nøytrale i forholdet mellom perifere og sentrale 

strøk, jf. punkt 2.3.  Det gjaldt ulike regler for byer og for landdistrikter, men det er en annen 

sak, se innledningen til avsnitt 2. 

 Fordelingen vedtatt i 1859 la grunnlaget for Stortingets geografiske sammensetning i 60 

år.
65

  Endringene vedtatt mellom 1859 og 1919 var ikke store.  I hovedsak dreide det seg om å 

legge til mandater for valgdistrikter som på grunn av endrede forhold åpenbart fortjente økt 

representasjon, jf. punkt 2.2.  Hver gang byene fikk flere mandater, ble det gitt en dobbelt så 

stor økning til landdistriktene, slik at forholdstallet 1:2 ble bevart. 

 En debatt fra 1878 kan kaste lys over holdningene til favorisering av perifere strøk.
66

  

Representanttallet for byene økt med en, slik at antall representanter for landdistriktene skulle 

økes med to.  De fylkene som etter folketall var nærmest til å få flere mandater, var i 

rekkefølge Nordland, Troms, Sør-Trøndelag, Akershus.  De to nye mandatene ble gitt til 

                                                 
61.   Det kan virke som om en slik oppfatning likevel er ganske utbredt, se f.eks. sitat i note 21. 

62.   Se punkt 2.1, særlig note 9. 

63.   Vår hovedstad har siden 1814 hett Christiania, Kristiania og Oslo.  Det er ikke klart når Christiania ble 

Kristiania.  (Statlige og kommunale myndigheter gjennomførte ikke endringen samtidig.)  Det er ikke lett å være 

tidsriktig, så jeg omtaler byen med nåværende navn.  Se også note 4. 

64.   Jeg har sett på de valgene det er gitt opplysninger om i Vedlegg 1, jf. note 6, og valgene i 1949, 1953 og 

1997. 

65.   Debatten forut for vedtaket er omtalt i Kaartvedt (1964), side 73 - 85.  Vedtaket var et kompromiss, så det 

hadde neppe en enhetlig begrunnelse som er bevart i skriftlig form og kan studeres i dag, men Kaartvedt gir 

informasjon om holdninger og begrunnelser hos ulike aktører og grupper. 

66.   Framstillingen er basert på Danielsen (1964), side 7.  For øvrig har jeg ikke studert bakgrunnen for 

endringene vedtatt mellom 1859 og 1919. 
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Nordland og Akershus.  Man fravek altså fordeling etter folketall til fordel for det sentrale 

fylket Akershus.  På dette tidspunktet kan det derfor ikke ha vært noen allmenn oppfatning at 

perifere strøk burde favoriseres.
67

 

 Grunnlovsendringene i 1919 ble forberedt av en parlamentarisk kommisjon oppnevnt i 

1917.  Når det gjaldt Stortingets geografiske sammensetning, ville flertallet ikke bryte radikalt 

med de prinsipper som til da hadde vært lagt til grunn, og i stedet foreslå at de enkelte 

valgdistrikter skulle ha en representasjon så nær som mulig i forhold til folketallet.  Det burde 

imidlertid foretas lempninger i utjevnende retning.
68

  Når fordelingen vedtatt i 1919 

favoriserte perifere strøk, var det altså resultat av en bevisst beslutning. 

 Vedtaket i 1952 er omtalt på slutten av punkt 2.3. 

 

A.2  Hvilke forskjeller har funnes? 

 

Dersom man sammenlikner antall velgere per mandat i de forskjellige valgdistriktene opp 

gjennom historien, finner man forskjeller mellom byer og landdistrikter, jf. punkt 2.1, og 

formodentlig finner man forskjeller mellom perifere og sentrale strøk.  Dessuten har det 

funnes betydelige forskjeller som ikke gjelder skillet mellom byer og landdistrikter, og som 

heller ikke synes å ha direkte å gjøre med skillet mellom perifere og sentrale strøk. 

 For hvert enkelt valg kan man se på de valgdistriktene der antall stemmeberettigede per 

mandat var størst og minst, og beregne forholdet mellom disse verdiene.  Før 1952 er det mest 

naturlig å gjøre dette separat for byene og for landdistriktene.  Det viser seg at forskjellene har 

vært moderate for landdistriktene og for fylkene etter 1952.
69

  De har ved de fleste valgene 

vært større for byene, og særlig store var de på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-

tallet.  Dette er ikke overraskende.  Etter 1859 førte demografiske endringer ikke automatisk 

til endret representasjon, og det var først i 1919 det ble vedtatt vesentlige endringer i 

mandatfordelingen.  Særlig slo det sterkt ut at enkelte småbyer som tradisjonelt hadde valgt 

egen stortingsrepresentant, fikk beholde denne til 1919.
70

 

 Ved valgene i 1900 og 1912 var det ca. 25 ganger så mange stemmeberettigede per 

                                                 
67.   Begrunnelsen var at Akershus hadde det mest varierte næringslivet og derfor hadde størst behov for flere 

representanter.  Slike argumenter ble også brukt til fordel for Nordland.  —  Den nye representanten for byene 

gikk til Nord-Norge.  Tromsø og byene i Finnmark hadde tidligere valgt en felles representant, men i 1878 fikk 

Tromsø sin egen representant, og byene i Finnmark fikk sin.  I dag ville vi kanskje ha funnet det rimelig å si at da 

burde ikke begge de nye mandatene for landdistriktene gå til samme landsdel.  Ingen ting tyder på at man tenkte 

slik i 1878.  Mandatfordelingen for landdistriktene ble vurdert uavhengig av byenes representasjon.  

Resonnementet kan ikke i noe fall begrunne at Akershus ble stilt foran Sør-Trøndelag. 

68.   Referert etter Vedlegg 2, side 1 andre spalte. 

69.   Største forholdstall for landdistriktene var 3,20 i 1945.  (Ikke alle valg er med i undersøkelsen, jf. note 64 

og tilhørende tekst.)  For fylkene var forholdstallet 2,62 i 1953 og 1,97 i 1997.  (Utjevningsmandatene er ikke tatt 

med i beregningen for 1997.)  Finnmark var i disse tilfellene det best representerte valgdistriktet, og det andre 

ytterpunktet var Akershus i 1945 og 1997 og Oslo i 1953. 

70.   Mandatfordelingen vedtatt i 1919 hadde en utjevnende effekt, men for byene varierte likevel det nevnte 

forholdet mellom 6,47 og 7,39 ved de undersøkte valgene mellom 1919 og 1952.  Det best og det dårligst 

representerte bydistriktet ved disse valgene var henholdsvis byene i Hedmark og Oppland, og Oslo. 
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mandat i Oslo som i Flekkefjord.  I 1912 foregikk valget som flertallsvalg i enkeltkretser.  De 

719 stemmeberettigede i Flekkefjord valgte en egen representant, mens de fem kretsene i Oslo 

i gjennomsnitt hadde 17 816 stemmeberettigede.  Vurdert etter våre dagers standard er dette 

ekstrem og uakseptabel forskjellsbehandling, men det er ikke sikkert man tenkte slik i 1859 

eller 1912.  Kanskje la man først og fremst vekt på at alle legitime interesser skulle være 

representert, mens antall representanter var mindre viktig.  Dermed kunne det argumenteres 

for at en liten by som Flekkefjord hadde spesielle interesser som burde være separat 

representert, mens langt større grupper velgere i Oslo ikke på samme måte kunne sies å ha 

spesielle interesser.  De sistnevnte var derfor adekvat representert selv om antall 

stemmeberettigede per mandat var mange ganger så høyt i Oslo som i Flekkefjord.
71

 

 

A.3  Hva er perifere og sentrale strøk? 

 

Forskjellene omtalt i punkt A.2 medfører at det kan få vesentlig betydning hva man regner 

som perifere og sentrale strøk.  Dersom Flekkefjord og andre mindre byer som hadde egen 

representant til 1919, blir regnet med til de perifere strøk, er det neppe vanskelig å bevise at 

disse var overrepresentert fra et tidlig tidspunkt.  Det er lite rimelig å definere perifere strøk 

slik, men eksempelet illustrerer at konklusjoner kan avhenge av definisjoner. 

 Nord-Norge er valgt som representant for perifere strøk.  Landsdelen ligger langt fra 

hovedstaden og de tettest befolkede delene av landet og er perifer etter vanlig språkbruk.  Den 

har dessuten lav folketetthet.  I den grad perifere strøk, spredtbygde utkantstrøk e.l. har vært 

systematisk overrepresentert, må det ha gitt seg utslag i overrepresentasjon for Nord-Norge.  

At det også fins andre perifere strøk, endrer ikke dette. 

 Andre avgrensninger av "perifere strøk" kunne ha vært brukt og ville kanskje ha vært 

like naturlige.  Jeg har holdt meg til dette ene alternativet, bl.a. fordi jeg regner det som 

uoverkommelig å gjøre beregninger for alle tenkelige definisjoner av begrepet.
72

 

 I den andre enden av skalaen har jeg sett på hovedstaden.  Det framstår umiddelbart som 

et naturlig valg, men er ikke det eneste mulige.
73

  Også her er det uoverkommelig å gjøre 

beregninger for alle tenkelige definisjoner.  Et problem er at Oslo ved noen valg har inngått i 

et felles valgdistrikt sammen med andre byer.
74

  Det har dreid seg om små byer, som ikke får 

                                                 
71.   Resonnementet er spekulativt.  Jeg bygger på generelle inntrykk og ikke på studier av samtidige kilder.  

Begrunnelsen for at Akershus fikk en av de nye representantene for landdistriktene i 1878 synes imidlertid å 

støtte teorien, se note 67 med tilhørende tekst. 

72.   En fordel ved å se på Nord-Norge er at det aldri har funnes noe valgdistrikt som har omfattet områder både i 

Nord- og Sør-Norge.  Dermed har det aldri vært tvil om hvor mange mandater Nord-Norge har hatt.  Dersom 

man f.eks. ønsker å trekke skillet lenger sør og studere representasjonen for Nord-Norge og Nord-Trøndelag, 

oppstår det et problem.  Byene i Nord- og Sør-Trøndelag, dvs. Levanger og Trondheim, har vært et felles 

valgdistrikt fra midt på 1800-tallet til 1952.  Derfor måtte man studere den etter min oppfatning lite naturlige 

enheten "Nord-Norge pluss Nord-Trøndelag unntatt Levanger". 

73.   Bergen var i 1814 landets største by.  Akershus er i dag det sterkest underrepresenterte fylket. 

74.   Oslo var eget valgdistrikt i 1815 og 1838, men valgte sammen med Lillehammer i 1850, jf. Vedlegg 1 side 

67.  Fra 1859 til 1905 var Oslo, Hønefoss og Kongsvinger et felles valgdistrikt.  Deretter har Oslo vært eget 

valgdistrikt. 
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vesentlig betydning for beregningene.  Alle tall gjelder det valgdistriktet Oslo har inngått i ved 

vedkommende valg. 

 

A.4  Mål på over- og underrepresentasjon 

 

Over- og underrepresentasjon kan måles på flere måter.  Nedenfor er stemmeberettigede per 

mandat brukt som kriterium.  Alternativt kan man se på innbyggere per mandat, men det viser 

seg at det ikke gir kvalitativt forskjellige resultater.
75

 

 Følgende forholdstall er beregnet:  Antall stemmeberettigede per mandat i området som 

blir studert (Nord-Norge eller Oslo), dividert på antall stemmeberettigede per mandat 

gjennomsnittlig i hele landet.  Det studerte området er overrepresentert hvis dette tallet er 

mindre enn 1 og underrepresentert hvis det er større enn 1, og avstanden fra 1 gir et mål på 

styrken i over- eller underrepresentasjonen. 

 Slik beregningene er beskrevet ovenfor, gjelder de landet som helhet, uavhengig av 

skillet mellom byer og landdistrikter.  Fram til 1949 kan det også være aktuelt å beregne 

tilsvarende forholdstall separat for byene og for landdistriktene. 

 

A.5  Representasjonen for Nord-Norge 

 

Som utgangspunkt er det naturlig å se på representasjonen for Nord-Norge etter 1952, da 

nåværende mandatfordeling i hovedsak ble vedtatt.  I 1953 var forholdstallet 0,77, slik at det 

sto 23 % færre stemmeberettigede bak hvert mandat i Nord-Norge enn i landet som helhet.  I 

1997 var forholdstallet 0,76 om man bare ser på distriktsmandatene, og 0,80 om man også tar 

med utjevningsmandatene, som alle havnet i Sør-Norge.
76

 

 Før 1859 var Nord-Norge representert praktisk talt på linje med landet som helhet.  

Forholdstallet var 0,97 i ved stortingsvalget i 1815, 1,04 i 1830 og 0,97 i 1850, så antall 

stemmeberettigede per mandat i Nord-Norge avvek ved disse valgene aldri mer enn fire 

prosent fra landsgjennomsnittet, med utslag i begge retninger.  Det samsvarer godt med at 

reglene i denne perioden var nøytrale i forholdet mellom perifere og sentrale strøk. 

 Avvikene gikk også i begge retninger mellom 1859 og 1919.  Forholdstallet var 1,26 

ved stortingsvalget i 1870, 0,98 i 1888, 1,19 i 1900 og 0,94 i 1912.  I denne perioden var 

avvikene altså størst i 1870 og 1900, og da var Nord-Norge underrepresentert. 

 Etter 1919 har det derimot vært en stabil og betydelig overrepresentasjon for Nord-

Norge.  Forholdstallet var 0,81 ved stortingsvalget i 1921, 0,83 i 1936, 0,83 i 1945 og 0,85 i 

1949.  Valgene i 1953 og 1997 er omtalt ovenfor. 

                                                 
75.   Ytterligere et mulig kriterium er avgitte stemmer per mandat, men jeg føler meg ganske sikker på at heller 

ikke det vil gjøre stor forskjell.  Min kilde når det gjelder stortingsvalgene fram til 1945, jf. note 6, inneholder 

ikke opplysninger om avgitte stemmer, men data kan sikkert skaffes fra andre kilder.  —  Se siste del av note 36 

om forskjellen mellom å se bakover og vurdere hvilke områder som eventuelt har vært over- eller 

underrepresentert, og å fastsette regler for framtidige valg. 

76.   Gjeldende regler er selvsagt ikke til hinder for at fylkene i Nord-Norge kan vinne utjevningsmandater, men 

det har ikke skjedd ved noen av de tre valgene der det har vært aktuelt, og det virker usannsynlig at det vil skje så 

lenge dagens ordning gjelder.  Se avsnitt 4, særlig note 31 med tilhørende tekst. 
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 Kan grunnen til at Nord-Norge før 1919 bare var svakt overrepresentert, eller til og med 

underrepresentert, være at landsdelen har få og små byer, samtidig som byene i denne 

perioden var bedre representert enn landdistriktene?  I prinsippet er det mulig at landsdelen 

var klart overrepresentert blant byene og blant landdistriktene, men underrepresentert eller 

bare svakt overrepresentert totalt sett. 

 Det er tendenser i denne retningen, men tallene gir ikke klar støtte til teorien.  Det ble 

ikke valgt egne representanter fra byene i Nord-Norge ved valgene i 1815 og 1838.
77

  Ved de 

øvrige undersøkte valgene før 1919 var det laveste forholdstallet 0,49 (1912) og det høyeste 

2,09 (1870) når man sammenlikner byene i Nord-Norge med byene i landet som helhet.  Det 

forekom altså både kraftig under- og overrepresentasjon.  Sammenlikning mellom 

landdistriktene i Nord-Norge og landdistriktene i hele landet gir forholdstall som stort sett er 

litt lavere enn de tallene som er oppgitt ovenfor der byer og landdistrikter er slått sammen.  

Det vil si at landdistriktene i Nord-Norge ved de fleste valgene var sterkere overrepresentert 

(eller svakere underrepresentert) sammenliknet med landdistriktene i hele landet, enn 

landsdelen som helhet var i forhold til landet som helhet.  Dette er imidlertid heller ikke et 

entydig bilde.  Ved tre av de undersøkte valgene var landdistriktene i Nord-Norge 

underrepresentert i forhold til landdistriktene i landet som helhet, svakt i 1870 og 1912, men 

betydelig i 1900 (forholdstall 1,19). 

 Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å hevde at Nord-Norge var systematisk 

overrepresentert før 1919, men landsdelen har vært det siden da. 

 

A.6  Representasjonen for hovedstaden 

 

Oslo kan sammenliknes med byene eller med landet som helhet.  Resultatene blir ganske 

forskjellige så lenge byene var sterkt overrepresentert i forhold til landdistriktene. 

 I 1815 var Oslo overrepresentert selv sammenliknet med byene (forholdstall 0,88).  Ved 

alle de andre valgene som er studert, har det vært omvendt.  Forholdstallet var 1,26 i 1838 og 

hadde deretter en stigende tendens gjennom 1800-tallet.  Maksimum ble nådd i 1900 med 

3,73.  Da sto det altså nesten fire ganger så mange stemmeberettigede bak hvert mandat i Oslo 

som gjennomsnittlig for byene.
78

  Etter 1919 gjør det liten forskjell om man sammenlikner 

Oslo med byene eller med landet som helhet. 

 Sammenliknet med landet som helhet var Oslo, i likhet med byene generelt, sterkt 

overrepresentert i 1815.  Forholdstallet var 0,26.  Overrepresentasjonen ble svekket utover på 

1800-tallet, men forholdstallet var fortsatt 0,51 i 1870.  Da var antall stemmeberettigede per 

mandat i Oslo altså omtrent halvparten av landsgjennomsnittet.  I 1888 var derimot 

forholdstallet 1,65, så Oslo var sterkt underrepresentert i forhold til landet som helhet, selv om 

byene fortsatt var klart overrepresentert.  Forholdstallet økte videre til 2,65 i 1912, men 

økningen ble dempet litt av at Oslo i 1905 fikk sitt mandattall økt fra fire til fem.  I 1919 ble 

mandattallet økt videre til sju.  Forholdstallet varierte mellom 2,23 og 2,37 ved valgene i 

                                                 
77.   Det fantes steder med kjøpstadsrettigheter, men de hadde ikke tilstrekkelig mange stemmeberettigede til å få 

egen representant, så de deltok i valget sammen med landdistriktene. 

78.   Bak dette lå ekstreme forskjeller mellom Oslo og enkelte andre byer, jf. punkt A.2. 
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1921, 1936 og 1945.  Det økte til 3,14 i 1949.
79

 

 Etter 1952 har Oslo også vært underrepresentert, men langt svakere enn tidligere på 

1900-tallet.  Forholdstallet var 1,69 i 1953.  Det falt ytterligere i 1997, til 1,18 eller 1,10, 

avhengig av om bare distriktsmandatene blir regnet med, eller om det også blir tatt hensyn til 

utjevningsmandatene.
80

 

 På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet fikk det utvikle det seg en meget 

sterkt underrepresentasjon for hovedstaden.  Alle må ha vært klar over dette, men det gikk 

lang tid før det var mulig å få vedtatt endringer.  Dette kan tyde på at mange så det som 

rimelig og naturlig at hovedstaden hadde svakere representasjon enn folketall eller antall 

velgere skulle tilsi.  Det hadde naturligvis også betydning at mandatfordelingen bare kunne 

endres ved grunnlovsvedtak.  Tradisjonelt hadde Oslo hatt fire mandater, og først i 1905 ble 

dette endret.
81

 

 Oslos mandattall ble økt i 1905 og 1919, og det dempet underrepresentasjonen noe.  En 

større endring skjedde i 1952, da mandattallet ble satt til 13.  Ytterligere økning til 15 ble 

vedtatt i 1972.  Den tidligere utviklingen i retning av at hovedstaden har stadig større andel av 

landets befolkning, har ikke fortsatt.
82

  Underrepresentasjonen for Oslo er i dag slett ikke 

dramatisk, i hvert fall ikke dersom utjevningsmandatene blir regnet med. 

 

Referanser 

 

Adler, Johan Gunder og Christian Magnus Falsen (1814):  "Udkast til en Constitution for 

Kongeriget Norge", opptrykt i Nielsen (red.), side 105 - 158. 

 

Danielsen, Rolf (1964):  Det Norske Storting gjennom 150 år – Bind II: Tidsrommet 1870 - 

1908, Oslo: Gyldendal. 

 

Dybsjord, Arnold (1949a):  Norges grunnlovbestemte representasjonsordning av 1814, Oslo: 

Grøndahl.  Vedlegg 1 til Innstilling I fra valgordningskommisjonen av 1948, i teksten 

omtalt som Vedlegg 1. 

 

                                                 
79.   Det hadde sammenheng med at Oslos folketall gjorde et hopp oppover i 1948 ved innlemmingen av Aker 

herred, samtidig som mandatfordelingen fastsatt i 1919 fortsatt gjaldt ved valget i 1949. 

80.   Oslo fikk to utjevningsmandater i 1997, men antallet kan variere fra valg til valg.  Etter gjeldende regler kan 

det tenkes at Oslo ikke får noe utjevningsmandat ved et valg, jf. avsnitt 4. 

81.   Før 1859 kunne ingen by velge mer enn fire representanter, jf. note 13.  I praksis ble denne grensen beholdt 

til 1905.  Fra 1859 var det tre bydistrikter som hadde fire mandater hver, nemlig Oslo (eller egentlig det 

valgdistriktet der Oslo inngikk, jf. note 74), Bergen, samt valgdistriktet Trondheim og Levanger.  De to 

sistnevnte valgdistriktene fikk først økt sitt mandattall i 1919. 

82.   Hovedstadens andel av befolkningen var 1,2 % i 1815 og økte til 10 % i 1900 og 13 % i 1950.  Så har den 

sunket til 11 % i 2000.  Kilder: Vedlegg 1 (for 1815 og 1900), samt Statistisk årbok for 1953 og 2000. 



STORTINGETS GEOGRAFISKE SAMMENSETNING Utkast, 1. juli 2001 
 

  26 

Dybsjord, Arnold (1949b):  Kronologisk oversikt over kommisjons-, nemnds- og 

stortingsbehandling av grunnlovens §§ 57, 58 og 59 fra og med 1919, Oslo: Grøndahl.  

Vedlegg 2 til Innstilling I fra valgordningskommisjonen av 1948, i teksten omtalt som 

Vedlegg 2. 

 

Greve, Tim (1964):  Det Norske Storting gjennom 150 år – Bind III: Tidsrommet 1908 - 1964, 

Oslo: Gyldendal. 

 

Grønvik, Gunnvald (1988a):  Forslag til revidert valgordning, vedlegg 1 til Dokument nr. 12 

(1987-88). 

 

Grønvik, Gunnvald (1988b):  Politikk og geografi i den nye valgordninga, vedlegg 2 til 

Dokument nr. 12 (1987-88). 

 

Hylland, Aanund (1989):  "Valgordningen ved stortingsvalg – Noen prinsipielle spørsmål", 

Tidsskrift for samfunnsforskning, 30 nr. 3, side 225 - 238. 

 

Hylland, Aanund (2000):  "Proportionality in two dimensions", upublisert notat. 

 

Kaartvedt, Alf (1964):  Det Norske Storting gjennom 150 år – Bind I: Fra Riksforsamlingen 

til 1869, Oslo: Gyldendal. 

 

Nielsen, Yngvar (red.) (1882):  Bidrag til Norges Historie i 1814: Afhandlinger og Aktstykker, 

Christiania: A. W. Brøgger. 

 

Nordby, Trond (red.) (1985):  Storting og regjering 1945-1985. Institusjoner – rekruttering, 

Oslo: Kunnskapsforlaget. 

 

Valen, Henry (1985):  "Valgsystemet", kapittel 3 (side 46 - 56) i Nordby (red.). 

 

Valglovutvalget (2001):  Velgere, valgordning, valgte, NOU 2001:3. 

 

Valgordningskommisjonen av 1948 (1949):  Den grunnlovbestemte valgordning – Innstilling 

I, avgitt 4. april 1949, fra den parlamentariske valgordningskommisjon nedsatt ved 

Stortingets vedtak 6. februar 1948, Oslo: Grøndahl.  I teksten omtalt som Innstilling I. 


