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Utjevningsmandater på 1 – 2 – 3 
Av Bernt Aardal 

Mange gir uttrykk for at de synes utregningen av utjevningsmandater ved stortingsvalg er 
vanskelig å forstå. Fordelingen av mandatene på partiene er ikke så vanskelig, men hvordan 
man kommer fram til hvilke fylker og kandidater som får utjevningsmandater er vanskeligere. 
La meg forsøke å forklare dette så enkelt jeg kan. 
 

Punkt 1. Hvor mange utjevningsmandater skal partiene ha?  

I tabell 1 viser jeg hvor mange distriktsmandater og utjevningsmandater de enkelte partiene 
fikk ved stortingsvalget i 2017. Dette er utgangspunktet for våre beregninger. 
 
Tabell 1. Oppslutning og mandatfordeling ved stortingsvalget i 2017 

 

 

Av de 19 utjevningsmandatene fikk SV 6, Venstre 4, KrF 5, Senterpartiet 1 og Høyre 3. Jeg skal 
altså finne ut hvor i landet partiene får sine utjevningsmandater. Det første jeg må beregne er 
de fem partienes restbrøker i alle fylkene. 

Punkt 2. Restbrøk – hva er det? 

En restbrøk er rett og slett det antall stemmer et parti står igjen med etter at 
distriktsmandatene er fordelt. Har partiet ikke vunnet noe mandat, er restbrøken lik 
stemmetallet ved valget.1 Har partiet vunnet ett distriktsmandat, er restbrøken lik 
stemmetallet dividert på 3.2 La oss ta Finnmark som eksempel. I 2017 var valgresultatet som 
vist i tabell 1. 
                                                 
1 Man skal altså ikke dele på 1,4 som gjøres ved partifordelingen av mandater. 
2 Fordelingen skjer ved en oddetallsmetode som kalles Saint-Laguës metode. 
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Tabell 1. Stortingsvalget 2017 i Finnmark 

 

Tabellen viser at SV fikk 3437 stemmer, Venstre 1644 stemmer, KrF 808 stemmer, 
Senterpartiet 5790 stemmer og Høyre 5600 stemmer. Av disse partiene var det bare 
Senterpartiet som vant mandat. For Senterpartiet blir restbrøken derfor 1930 (5790/3). For 
de andre partiene er restbrøken den samme som stemmetallet.  

 
Nå kommer det et litt vanskelig poeng. Man kunne godt lagt partienes restbrøker til grunn for 
fordelingen av utjevningsmandatene.3 Da ville størrelsen på restbrøkene avspeile hvor mange 
velgere det er i fylket, og ikke hvor nært partiet lå an til å vinne et ekstra mandat. Det er stor 
forskjell på hvor mange stemmer som står bak hvert mandat i de ulike fylkene. I Finnmark 
stod det i gjennomsnitt 9727,25  stemmer bak hvert mandat i 2017. 4 I Oslo stod det 20394,5 
stemmer bak hvert mandat.5 Høyres restbrøk på 5600 stemmer utgjør med andre ord 0,58 
deler av et mandat i Finnmark6, men bare 0,27 deler av et mandat i Oslo.7 For å utjevne de 
store forskjellene mellom fylkene justerer man derfor partienes restbrøker ved å dividere 
restbrøkene på det gjennomsnittlige antall stemmer som står bak hvert mandat i 
vedkommende fylke. I Finnmark blir resultatet slik for de fem partiene som skal ha 
utjevningsmandat. 
 

Tabell 2. Restbrøker ved stortingsvalget i Finnmark. 2017. 
 SV V KrF Sp H 

Restbrøk 3437 1644 808 5790/3=1930 5600 
Divisjon 3437/9727,25 1644/9727,25 808/9727,25 1930/9727,25 5600/9727,25 
Justert 
restbrøk 

0,3533 0,1690 0,0831 0,1984 0,5757 

 

                                                 
3 Det gjorde man i perioden 1989-2001 da man hadde 8 utjevningsmandater. 
4 38909/4. 
5 367101/18. 
6 5600/9727,25. 
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Når jeg har regnet ut de justerte restbrøkene for partiene i alle fylkene, er jeg klar for steg 3. 

Punkt 3. Nå kommer det som egentlig er enkelt, men som mange ikke forstår 
I tabell 3 har jeg regnet ut restbrøkene for alle partiene. Det er egentlig ikke nødvendig. Det 
holder med de fem partiene som skal ha utjevningsmandater. Restbrøkene til Rødt, MDG, Ap 
og FrP kan jeg bare glemme. Ingen av dem skal ha utjevningsmandat. La meg først finne igjen 
de fem restbrøkene som allerede er regnet ut. I raden merket med rødt i tabell 3 finner jeg 
igjen .3533 for SV, .1690 for Venstre, .0831 for KrF, .1984 for Sp og .5757 for Høyre.8 
 
Restbrøkene til SV, V, KrF, Sp og H samles så i en lang rekke, rangert fra størst til minst. Den 
største restbrøken er faktisk Høyres 0,5757 i Finnmark. Høyre vinner derfor det første 
utjevningsmandatet. Så får de fem partiene sine utjevningsmandater alt etter hvor store 
restbrøkene deres er. I og med at det bare er ett utjevningsmandat i hvert fylke, kan jeg 
stryke restbrøkene for de partiene som ikke har vunnet mandatet i dette fylket. Det nittende 
og siste utjevningsmandatet vinnes av Venstre i Nord-Trøndelag med restbrøken 0,0897. Legg 
merke til at flere av de andre partiene har større restbrøk enn Venstre i dette fylket. Men de 
andre partiene har fått det antall utjevningsmandater de skal ha når jeg er kommeet så langt i 
prosessen, så deres restbrøker teller ikke. 
 
Tabell 3. Justerte restbrøker for alle partier og fylker ved stortingsvalget 2017. 

 

                                                                                                                                                         
7 5600/20394,5. 
8 Punktum er den internasjonale måten å skrive null komma på, og det sparer plass i utskriften. 
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Hvis du vil kontrollere utregningene, kan du sammenligne tabell3 og tabell 4. I den sistnevnte 
tabellen viser jeg hvor partiene fikk sine utjevningsmandater i 2017. 

 

Tabell 4. Fordeling av utjevningsmandater på partier og fylker. 

  


