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NYTT VALGOPPGJØR OG SUPPLERINGSVALG TIL BYDELSUTVALG I 
VALGPERIODEN 
 
Bystyrets sekretariat har mottatt flere henvendelser fra bydelene vedrørende nytt valgoppgjør 
og/eller suppleringsvalg for bydelsutvalgene. Vi sender derfor ut et dette brevet til samtlige 
bydeler med informasjon om regelverket og om valgstyrets krav til dokumentasjon i disse 
sakene. 
 
Det ble gjennomført direkte valg til bydelsutvalg i alle Oslos bydeler for perioden 2011-2015. I 
henhold til forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg § 8 så gjelder valglovens 
bestemmelser om kommunestyrevalg tilsvarende så langt de passer. 
 
Nytt valgoppgjør 
Valgoppgjøret som valgstyret foretar etter et kommunestyrevalg skjer i to faser. I første fase, 
mandatfordelingen, avgjøres det hvor mange representantplasser den enkelte liste har fått, jf. 
valgloven § 11-12 første ledd. I andre fase, kandidatkåringen, avgjøres det hvilke kandidater 
som på grunnlag av stemmetallet er valgt til listens tildelte plasser, jf. valgloven § 11-12 annet 
ledd. Vararepresentantene skal kåres på samme måte som representantene, jf. valgloven  
§ 11-12 tredje ledd. 
 
Ved senere endringer i bydelsutvalgets sammensetning, f eks som følge av et fritak eller en 
utflytting, vil det etter et eventuelt opprykk som medlem og opprykk i rekken av 
varamedlemmer, gjenstå én eller flere ubesatte siste varaplasser tilhørende den berørte 
partigruppen. I en slik situasjon foretar valgstyret i henhold til valgloven § 14-2 annet ledd et 
nytt valgoppgjør (fase to) der kandidaten med det høyeste stemmetallet i henhold til 
valgresultatet formelt kåres til den ledige varaplassen. 
 
Suppleringsvalg 
Det følger av valgloven § 11-12 tredje ledd at ”hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange 
vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre”.  
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Når partiet har brukt opp samtlige kandidater på listen til bydelsutvalget kommer valglovens § 
14-2 tredje ledd til anvendelse (fase 3). Bestemmelsen lyder som følger: ”Er antallet av 
vararepresentanter eller en gruppes vararepresentanter blitt utilstrekkelig, og forholdet ikke 
kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan vedkommende gruppe selv utpeke den 
som skal rykke inn på den ledige vararepresentantplassen. Gruppen underretter deretter (…) 
valgstyret, som velger vedkommende vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er 
oppfylt.” 
 
Melding til valgstyret 
Valgstyret forestår nytt valgoppgjør og suppleringsvalg for direkte valgte bydelsutvalg, etter 
melding fra bydelene.  
 
I brevet til valgstyret bes bydelen om å oppgi grunnen for fratredelse, f eks fritak, uttreden etc. 
og bydelsutvalgets vedtak vedlegges. Ved nytt valgoppgjør må bydelen påse at kandidaten som 
foreslås som nytt varamedlem er den rette kandidaten etter valgresultatet til å rykke opp. Dvs. 
at valgresultatet må følges strengt. Det er ikke anledning til å hoppe over kandidater, med 
unntak av kandidater som har tapt sin valgbarhet, f eks flyttet fra bydelen, jf. vilkårene i 
kommuneloven § 14. Den nye kandidatens navn, adresse og fødselsdato oppgis i brevet til 
valgstyret. 
 
Gjentatt valgoppgjør i samme periode 
Når et midlertidig fritak eller annen tidsbestemt uttreden av vervet opphører, gjeninntrer 
representanten i sitt verv automatisk. Bydelsutvalget tar da til orientering både hvem som 
gjeninntrer, hvem som eventuelt rykker ned som varamedlem, og hvem som følgelig rykker ut 
av gruppens vararekke. Sistnevnte har altså først blitt kåret som varamedlem av bydelsutvalget 
i et valgoppgjør, og deretter rykket ut av vervet. 
 
Dersom denne kandidaten senere i perioden på nytt står for tur til å tre inn i en ledig varaplass 
for sin gruppe, skal det ikke foretas nytt valgoppgjør. Det har vært valgstyrets praksis kun å 
foreta ett valgoppgjør (kandidatkåring) for den enkelte kandidat i samme valgperiode, jf. 
valgstyrets vedtak av 28.11.2001 sak 64.  
 
Valglovens bestemmelser: http://www.lovdata.no/all/nl-20020628-057.html  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ola B. Mannsåker 
direktør 

Siv Songedal 
avdelingsleder 

  
  
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 
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Navn Att Adr Postnr Poststed Land 
Bydel Alna  Postboks 116 

Furuset 
 

1001 Oslo  

Bydel Bjerke  Økernveien 145 
postboks 13 
Økern  
 

0508 OSLO  

Bydel Frogner  Postboks 2400 
Solli 
 

0201 OSLO  

Bydel Gamle Oslo  Postboks 9406, 
Grønland, 

0135 OSLO  

Bydel Grorud  Ammerudveien 
22 
 

0958 OSLO  

Bydel Grünerløkka  Pb. 2128 
Grünerløkka 

0505 OSLO  

Bydel Nordre Aker  Postboks 4433 0403 OSLO  
Bydel Nordstrand  Postboks 98 

Nordstrand 
 

1112 OSLO  

Bydel Sagene  Postboks 4200 
Nydalen 

0401 OSLO  

Bydel St. Hanshaugen  Pb 6999 St. 
Olavs plass 
 

0130 OSLO  

Bydel Stovner  Karl Fossums 
vei 30 
 

0985 OSLO  

Bydel Søndre Nordstrand  Postboks 180 
Holmlia 
 

1203 OSLO  

Bydel Ullern  Pb 43, Skøyen 0212 OSLO  
Bydel Vestre Aker  Sørkedalsveien 

150 B 
 

0754 OSLO  

Bydel Østensjø  Postboks 157 
Manglerud 
 

0612 OSLO  

 


