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Deres ref Vår ref Dato 

 15/4351-1 08.10.2015 

 

Forståelsen av kommuneloven § 36 

Vi viser til kontakt med Fylkesmannen i Rogaland, som har bedt oss om en 

klargjørende uttalelse når det gjelder forståelsen av kommuneloven § 36. 

 

Spørsmålet som synes uklart, er om § 36 fastsetter en nedre grense for antall 

kandidater som skal føres opp på et listeforslag. 

 

Det heter i § 36 nr. 1 at listen kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn 

som det skal velges medlemmer. I spesialmotivene til denne bestemmelsen (§ 36 nr. 1) 

heter det at bestemmelsen fastsetter ingen nedre grense for antall kandidater. 

 

Den neste bestemmelsen i loven (§ 36 nr. 2) sier dette: 

 

Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte 

liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 

minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 

minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, 

og skal det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 

prosent. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av 

kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal 

disse reglene følges så langt det er mulig. 

 



Side 2 

 

Ordlyden i loven er klar når det gjelder hvor mange kandidater som skal føres opp på 

listen og hvilket kjønn disse skal ha, avhengig av antall medlemmer i det organet som 

det velges til.  

 

Et praktisk viktig unntak følger av § 36 nr. 2 femte punktum, som sier at ved valg til 

folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller 

fylkesting, skal disse reglene følges så langt det er mulig. Det betyr at listeforslag som 

fremmes i forbindelse med valg til formannskap kan være gyldige selv om de ikke 

følger kravene til antall kandidater som bestemmelsen stiller. Hvis et parti for eksempel 

bare har ett medlem i kommunestyret, og dette partiet vil stille egen liste ved valget til 

formannskapet, kan ikke den listen inneholde flere enn den ene kandidaten. Listen vil 

likevel være lovlig på grunnlag av unntaksregelen. 

 

Det er etter dette ganske klart at § 36 nr. 2 fastsetter en nedre grense for antall 

kandidater på listeforslaget i gitte situasjoner. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Siri Halvorsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Erland Aamodt 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 


	Mottaker
	uoff
	BM1
	BM2
	BM3
	Deres_referanse
	Vår_dato
	dato
	Vaar_referanse
	Overskriften
	start
	UnderskrifterHer

