
Valgordningen 1814-1905 

Den første valgordningen etter 1814 var indirekte. Velgerne stemte ikke direkte på 

kandidater til Stortinget slik vi gjør i dag, men på valgmenn som senere utpekte 

representantene. De kandidater som fikk flertall i valgmannsforsamlingen i den enkelte 

valgkrets, ble valgt. Valgene var med andre ord indirekte flertallsvalg. 

Valgordningen 1906-1919 

En grunnlovsendring av 15. mai 1905 bestemte at stortingsrepresentantene skulle velges 

ved direkte valg i enmannskretser. Hvis ingen kandidat fikk over halvparten av 

stemmene ved valget, ble det omvalg. Omvalget var ikke bundet til bestemte kandidater, 

f.eks. de 2 som fikk flest stemmer i første omgang. Omvalget ble avgjort med alminnelig 

flertall (flest stemmer). Hensikten med en “åpen” andreomgang er å tillate og oppmuntre 

forhandlinger og allianser mellom de deltagende parter.  

Valgordningen 1920-1952 

Ved en grunnlovsendring  av 29. november 1919 vedtok  Stortinget innføring av 

forholdstallsvalg i flermannskretser. Skillet mellom by- og landkretser ble 

opprettholdt, men nå ble hvert fylke gjort til en valgkrets, mens byene ble skilt ut og 

inndelt i egne valgkretser. Den 17. desember 1920 ble det vedtatt en lov som bestemte 

at fordelingen av mandater skulle skje etter d’Hondts metode. Denne metoden 

forutsetter at det stemmes på klart definerte partilister. Det ble derfor vedtatt regler om 

oppsetting av lister, registrering av partinavn osv.  

Valgordningen 1953-1988 

Ved grunnlovsendring den 26. november  1952 ble “bondeparagrafen” opphevet. 

Denne paragrafen hadde opprinnelig tatt sikte på å sikre byene sterkere representasjon 

enn deres andel av befolkningen skulle tilsi. På sikt ville bondeparagrafen ført til at 

landsbygda ville blitt overrepresentert. Hvert fylke med byer ble videre gjort til 

valgdistrikt. En modifisert St. Laguës metode med første delingstall 1,4 ble innført i 

stedet for d’Hondts metode. 

Valgordningen 1989-2001 

8 utjevningsmandater som tildeles de partier som er kommet dårligst ut ved 

fordelingen av distriktsmandater. Fordelingen av utjevningsmandatene på de enkelte 

fylker kan variere fra valg til valg. Mest folkerike fylkene. 

Valgordningen 2005- 

Stortinget vedtok 26. mai 2003 å endre fylkesfordelingen av mandater ved stortingsvalg. 

Veid sum av folketall og areal, der hver innbygger teller 1 poeng og hver 

kvadratkilometer i fylket teller 1,8 poeng. Fordelingen skjer i henhold til den rene Sainte 

Laguës metode, det vil si med divisorene 1 - 3 - 5 - 7 - 9 osv. Fordelingen av de enkelte 

partiers utjevningsmandater på fylkene skjer ved å dividere partienes ubrukte 



stemmetall i fylket på det gjennomsnittlige antall stemmer pr. distriktsmandat i 

det samme fylket. 

 


