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1 Innledning 

1.1 Problemstillingen og dens aktualitet  

I Grunnlovens § 63 finner vi regler som angår stortingsrepresentantenes plikt til å motta valg: 

 
«Enhver som velges til representant, er pliktig til å motta valget, med mindre han eller hun 

a) er valgt utenfor det valgdistrikt der vedkommende er stemmeberettiget 

b) har møtt som representant på alle storting etter forrige valg 

c) har avgitt skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stå på en valgliste. 

Regler for innen hvilken tid og på hvilken måte den som har rett til å nekte valg, skal gjøre denne rett 

gjeldende, fastsettes ved lov. 

Det skal likeledes bestemmes ved lov innen hvilken tid og på hvilken måte en som velges til representant for 

to eller flere valgdistrikter, skal avgi erklæring om hvilket valg han eller hun vil motta.»1 

 

Grunnloven § 63 må videre forstås slik at en stortingsrepresentant verken kan fritas for eller 

frasi seg plassen før valgperioden er slutt. Dette er også kjent som stortingsrepresentantens 

ombudsplikt og som ombudsmann har representanten en plikt til å motta og utøve dette vervet.2 

Det samme gjelder for vararepresentanter. Brudd på denne møteplikten er straffesanksjonert i 

ansvarlighetsloven § 12, som sier:  

 

«Det medlem av Stortinget som uten gyldig forfall undlater å møte på Stortinget når dette trer sammen, straffes 
med bøter. På samme måte straffes den representant som uten gyldig forsettlig unddrar sig fra å delta i Stortingets 

forhandlinger eller ikke retter sig efter Stortingets forretningsorden.»3 

 

Ombudsplikten er todelt. For det første handler den om plikten til å stå på liste og for det annet 

om plikten til å ta imot valget. I avhandlingen vil jeg redegjøre for den andre delen, plikten til 

å ta imot valget og som konsekvens stå i vervet.  

 

Plikten er likevel ikke absolutt. Etter praksis innvilges permisjon for stortingsrepresentanter, 

mens fritak gjelder for vararepresentanter.4 Samlet betegnes de ulike årsakene for fritak og 

permisjon som fritaksgrunner. Jeg har ikke funnet noen forklaring på hvorfor fritaksgrunn er 

valgt som begrep, men det er begrepet som brukes i juridisk teori og litteraturen forøvrig. Utover 

alminnelige fritaksgrunner som er nevnt i lovteksten kan permisjon for en stortingsrepresentant 

etter mine funn gjøre seg gjeldende i tre situasjoner. Den første situasjonen er tilfellet der det 

har skjedd et «opprykk». Stortingsrepresentanten har fått mulighet til å tre inn i en annen stilling 

som anses som mer høytstående, for eksempel at han eller hun blir tilbudt jobb som 

generalsekretær i North Atlantic Treaty Association (NATO). Den andre situasjonen er der det 

har skjedd et «nedrykk», for eksempel at stortingsrepresentanten har blitt anklaget for 

straffverdig eller annen type klanderverdig oppførsel. Den tredje situasjonen er ved «bortrykk», 

 
1 Kongeriket Norges Grunnlov [Grunnloven]. LOV-1814-05-17 (1814) § 63 

2 Smith (2017) s. 187 

3 Lov 5. februar 19322 nr. 1 om ansvar som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven]. LOV-1932-02-05-1 (1932) 

§ 12 

4 Konstitusjonell avdeling. «Permisjon for representanter og vararepresentanter til Stortinget». Notat 27.11.17 s. 
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for eksempel om stortingsrepresentanten blir alvorlig syk og må fratre som følge av dette eller 

dør. 

 

Grunnloven § 63 tillater i utgangspunktet verken fratredelse eller permisjon for stortingsvervet. 

Bestemmelsen er i stor grad en «stortingsforvaltet» bestemmelse, og det er opp til Stortingets 

presidentskap å avgjøre hvorvidt en stortingsrepresentant kan få permisjon, jf. Stortingets 

forretningsorden § 5 Permisjon, som sier: 

 

«Søknad om permisjon for representantene behandles av Stortinget etter innstilling av presidentskapet. 

Representanter som har hatt permisjon, skal melde seg til Stortingets administrasjon når de kommer tilbake.»5 

 

Etter § 5 første punktum framkommer det tre ting. For det første at en representant kan søke 

permisjon, for det annet stilles det krav til at søknaden fremsettes for Stortinget og for det tredje 

at eventuell innvilgelse skjer etter plenumsbehandling. Permisjon kan altså innvilges, men 

innholdet må utledes av praksis og sedvane.6  

 

I praksis blir slik permisjon gitt der det har skjedd et «opprykk» og stortingsrepresentanten har 

blitt tilbudt en stilling som er å anse som internasjonalt viktig. Det har skjedd fem ganger i nyere 

tid og jeg vil gjennomgå disse sakene i kapittel 6.3.  

 

Velgerkontrakten ligger til grunn for ombudsplikten, men denne kontrakten settes enkelte 

ganger på prøve. Bør da en representant kunne fritas for eller frasi seg plassen før valgperioden 

er slutt? Sverige og Danmark har utviklet mekanismer som gjør dette mulig og disse danner 

grunnlaget for min komparative analyse. Det hersker også misforståelser omkring begrepsbruk 

og forståelse av ombudspliktens innhold, som da NTB meldte at en stortingsrepresentant fra 

FrP «trekker seg» fra Stortinget.7  

 

1.2 Rettskilder og metode 

11. mars 2020 erklærte World Health Organization (WHO) utbruddet av COVID-19, også kjent 

som koronavirus, for en pandemi.8 Dagen etter iverksatte den norske regjering «de sterkeste og 

mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid»9, som blant annet innebar at 

universitetet ble stengt for en periode. Som en konsekvens ble en del kildemateriale 

utilgjengelig, som for eksempel intervjuet med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H). 

Intervjuet skulle gjennomføres innen 15. mars 2020, men ble avlyst som følge av pandemien. 

 
5 Stortingets forretningsorden, oktober 2019, bokmål (2019) § 5 

6 Konstitusjonell avdeling. Notat 27.11.17 s. 2 

7 TV2 (2020) 
8 WHO (2020) 

9 Regjeringen (2020) 
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Jeg viser for dette til dekanvedtaket av 24. april 2020 om «Handtering av utfordringar som 

fylgje av pandemisituasjonen for masteroppgåveskrivande». 

 

Da avhandlingen ikke er av rent rettsdogmatisk art, er det nødvendig å si noe om metodevalget. 

I «Rettshistorisk metode og tolkning av historiske tekster» oppstiller Maria Astrup Hjort et 

skille mellom «rettslig forskning med et historisk tilsnitt og historisk forskning med et rettslig 

tilsnitt.»10 Hun påpeker videre at selv om det er «flytende overganger mellom de to kategoriene, 

vil metodetilnærmingen som hovedregel være ulik.»11  

 

I statspraksis og rettshistorie er rettskildevalget og vektingen av disse forskjellig fra den 

tradisjonelle juridiske metoden slik den er utviklet gjennom Torstein Eckhoffs sentrale 

Rettskildelære.12 For å forstå ombudsplikten i Grunnloven § 63 er det særlig tre faktorer som 

gjør metoden annerledes: For det første arbeider jeg rettshistorisk og for det annet gjør jeg bruk 

av stortingspraksis. Dette fordi § 63 som tidligere påpekt er en «stortingsforvaltet» 

bestemmelse. For denne type grunnlovsspørsmål vil derfor stortingsdebatter innta en sentral 

plass der det ikke foreligger dommer og forvaltningspraksis. For det tredje gjør jeg også bruk 

av intervjuer og korrespondanse som kilde. For å finne statspraksis går jeg inn i 

stortingsdebattene og for dagens forvaltning av bestemmelsen har jeg snakket med dem som 

praktiserer den nå.  

 

Den andre delen av avhandlingen blir en rettslig komparativ analyse av de skandinaviske 

landenes ulike løsninger. I «Komparativ rettshistorie – noen metodiske betraktninger» gjør Dag 

Michalsen seg følgende betraktninger om det å arbeide komparativt:  

 

«Den abstrakte sammenligningshandlingen selv: Å sammenligne mellom to rettslige enheter vil kreve at noe skal 

identifiseres som det som skal sammenlignes (den såkalte tertium comparationis). De to eller flere forholdene som 

skal sammenligne må ha en viss entydighet, det være seg et rettssystem, en rettskultur, en selskapsrettslig regel 

eller en rettslig idé. Dessuten må vi kreve at de to forholdene samlet gir en meningsfylt sammenligning.»13  

 

De tre skandinaviske landene har forholdsvis lik rettskultur og tradisjon og det foreligger derfor 

en viss entydighet mellom dem som gjør sammenligningen meningsfylt.14 Allikevel har de 

tilsynelatende valgt tre nokså ulike tilnærminger, noe som gjør den komparative analysen 

relevant.  

 

 
10 Hjort (2019) s. 16 

11 Hjort (2019) s. 17 

12 Eckhoff (2001) s. 5, 9  

13 Michalsen (2019) s. 108 

14 Michalsen (2019) s. 108 
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Stoffet egner seg også for de lege feranda betraktninger, og de har jeg skilt ut i eget kapittel 8 

Rettspolitiske betraktninger.  

 

1.3 Videre fremstilling 
Redegjørelsen for ombudsplikten vil være todelt. Den første delen er en rettshistorisk 

gjennomgang av ombudsplikten, mens den andre delen er en gjennomgang av dagens praksis. 

Kapittel 3 er en rettshistorisk redegjørelse for utviklingen i Grunnloven § 63 fra 1814 til i dag, 

hvor formålet er å belyse gjeldende rett. I kapitlene 4 og 5 redegjør jeg for grunnlovsendringer 

og juridisk teori. Materielt har innholdet og forståelsen av Grunnloven § 63 ligget nokså fast 

siden 1814. Det foreligger med andre ord en slags «forfatningsrettslig kontinuitet».15 Andreas 

Rinnan beskriver ombudsplikten som et «gitt fenomen» som ikke har vært særlig omdiskutert.16 

I den grad det har vært diskusjon har den vært i relasjon til utviklingen for utelukkelses- og 

fritaksgrunner, samt godtgjøringsreglene for ombudsmenn. Rinnan fremhever videre tre 

hovedhensyn for at vi fortsatt har en ombudsplikt: Den første er hensynet til den enkelte borgers 

samfunnsplikt, det andre er demokratihensynet og det tredje er rekrutteringshensynet.17 

 

Kapittel 6 er en redegjørelse av stortingspraksis som ligger til grunn for dagens forvaltning av 

bestemmelsen. For å forstå stortingspraksisen har jeg for det første intervjuet et utvalg 

stortingsrepresentanter. Planen var å intervjue de parlamentariske lederne, men det store 

flertallet hadde verken mulighet for intervju eller annen form for korrespondanse. Som et 

andrevalg ble det derfor naturlig å se til erfarne stortingsrepresentanter som har befattet seg med 

konstitusjonelle spørsmål. For det annet har jeg gjennomgått Stortingets påfølgende 

plenumsbehandling av de ulike søknadene om permisjon. Jeg har søkt om innsyn i 

fritakssøknadene, men fikk 3. april 2020 avklart at denne ble avslått da disse er å anse som 

«organinterne dokument» fra presidentskapet og derfor ikke «tilgjengelege for ålmenta».18 For 

det tredje vil jeg drøfte to situasjoner der ombudsplikten blir satt på spissen, nemlig ved 

straffedom og sykdom.  

 

For å forstå ombudspliktens innhold er det nyttig å sammenligne med våre skandinaviske 

naboland som har valgt andre løsninger for sine folkevalgte. Skandinavisk historie og rett er 

nært knyttet til hverandre. Ved å sette ombudsplikten inn i denne skandinaviske konteksten 

ønsker jeg gjennom komparasjon å skape en større forståelse for folkevalgtes rolle. Den 

komparative analysen vil jeg redegjøre for i kapittel 7. I Norge har stortingsrepresentantene 

altså ingen mulighet til å forlate vervet, mens i Sverige kan en representant enten forlate sitt 

 
15 Michalsen (2020) s. 399 

16 Rinnan (2001) s. 23  

17 Rinnan (2001) s. 5 

18 Borlaug (2020) (Personlig meddelelse) 
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sete om Riksdagen samtykker til det19 eller bli tvunget til å forlate setet om vedkommende har 

vist seg «uppenbart olämpligt».20 I Danmark kan et medlem av Folketinget enten nedlegge sitt 

verv, eller så kan Folketinget suspendere et medlem som ikke lenger vurderes «verdig», jf. 

Grundloven (1953) § 30.21  

 

I den komparative analysen vil jeg sammenligne de tre skandinaviske landene basert på 

følgende to faktorer: For det første plikten til å stå i vervet og for det annet muligheten til å frata 

noen vervet som folkevalgt. Det gjøres en avgrensning mot en rettshistorisk redegjørelse for 

disse to landene, da de er ment å fungere som et komparativt innslag som belyser vår egen 

ombudsplikt. 

 

Avslutningsvis vil jeg i kapittel 8 komme med noen rettspolitiske betraktninger.  

 

2 Begrepsavklaring  
2.1 Sentrale begreper  
For å få en grundigere forståelse av hva ombudsplikten innebærer er det nødvendig med en 

avklaring av de sentrale begrepene som ligger til grunn i avhandlingen, nemlig ombud, 

ombudsmann og ombudsplikt.  

 

Å inneha et ombud tilsier «offentlig verv eller bestilling, eller person som innehar verv.»22 I 

gammelnorsk ble ordet «umboð» brukt, som betyr fullmakt.23 

 

I NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte redegjør Rinnan i sitt vedlegg til utredningen for 

ombudsplikten for stortings-, kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter i et historisk og 

ideologisk perspektiv. Ombudsmann defineres som «en person [som] har en lovbestemt, 

straffesanksjonert plikt til å ta imot valg til Storting, kommunestyre eller fylkesting.»24 

Ombudsplikten for stortingsrepresentanter kommer som nevnt til uttrykk i Grunnloven § 63, jf. 

valgloven § 3-1 Valgbarhet til Stortinget: 

 

«Valgbar til Stortinget og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget, og som ikke er utelukket 

eller fritatt. 

(1) Utelukket fra valg til Stortinget er 

(a) Ansatte i departementene med unntak av statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere,  

(b) Dommere i Høyesterett og  

(c) ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet. 

 
19 Riksdagsordning (2014:801) 12 KAP. VAL INOM RIKSDAGEN § 4 [Sverige] 

20 Regeringsform (1974:152) 4 kap. Riksdagsarbetet Ledamöternas ställning § 11 [Sverige] 

21 Lov nr. 169 af 5. juni 1953 Danmark Riges Grundlov (Grundloven) § 30 [Danmark] 

22 Tjernshaugen (u.å.) (SNL)  

23 Heggstad (1958) s. 749 

24 Rinnan (2001) s. 4 
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(2)  Om en person skal utelukkes fra valg til Stortinget avhenger av om vedkommende innehar stillingen på 

valgdagen.»25 

 

Ombudsplikten gjelder også for representanter til kommune- og fylkesstyre, jf. valgloven § 3-

3 Valgbarhet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg:  

 

(1) «Valgbar til fylkestinget og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står innført 

i folkeregisteret som bosatt i en av kommunene i fylket på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt. 

 

(2) Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står 

innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt. 

 
(3) Utelukket fra valg til fylkestinget eller kommunestyret er:  

(a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann og 

(b) den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er:  

- kommunedirektør eller dennes stedfortreder, 

- kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå, 

- sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, 

- ansvarlig for regnskapsfunksjonen, 

- den som foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

(4) I fylkeskommunen eller kommuner som har parlamentarisk styreform, er ansatte i sekretariatet til rådet som 

har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare. 

 

(5) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når fylkestinget eller 

kommunestyret trer i funksjon.»26  

 

«Kjernen i ombudsplikten er en rettslig plikt til å ta imot vervet og fungere i vervet ut den 

periode man er valgt for. Til denne plikten er det knyttet en korresponderende rett; man har en 

rett og en plikt til å ta imot vervet og fungere i det.»27 Videre ligger det som nevnt i denne 

ombudsplikten også utelukkelses- og fritaksregler. Utelukkelsesgrunner går på en persons 

valgbarhet, for eksempel at en person som er ansatt i et departement utelukkes fra å bli 

stortingsrepresentant. Fritaksreglene omhandler derimot at man må melde fra om man ønsker 

fritak for valg. Hensynet bak utelukkelses- og fritaksreglene er at «færrest mulig skal utelukkes 

fra valg.»28 For stortingsrepresentanter er fritaksreglene også hjemlet i Grunnloven § 63, jf. 

valgloven § 3-2 Rett til å kreve fritak fra stortingsvalg. For representanter til kommunestyre- 

og fylkesstyre må man se til valgloven § 3-4 Rett til å kreve fritak fylkestingsvalg og 

kommunestyrevalg: 

 

«§ 3-4. Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at 

vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.  

(2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes 

retten til å strykes fra listeforslaget.  

 

 
25 Lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven). LOV-2002-06-28-57 

(2002) § 3-1 

26 Valgloven (2002) § 3-3 

27 Rinnan (2001) s. 5 

28 Rinnan (2001) s. 5 
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(3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.»29 

 

2.2 Er ombudsplikten en rettslig eller politisk norm? 
Kjernen i ombudsplikten er en rettslig plikt til å møte i Stortinget, jf. ansvarlighetsloven § 12. 

For en folkevalgt er det straffbart å ikke møte, med mindre man faller innenfor noen av de 

oppstilte unntaksgrunnene etter ordlyden eller at presidentskapet har innvilget permisjon eller 

fritak. Utøvelsen av den er derimot overlatt til Stortingets eget skjønn, jf. forretningsorden § 5. 

Min gjennomgang av praksis viser at det her er åpnet for unntak som ikke følger av 

grunnlovsbestemmelsen. Det betyr at permisjon og fritak også kan innvilges etter mer politiske 

vurderinger. Veiledende på statsrettens område kan særlig være Eckhoffs betraktninger om at 

systemet avgjør normen og dens innhold.30 I relasjon til ombudsplikten betyr dette at det 

«stortingsforvaltede» skjønnet i stor grad er med på å skape innholdet i plikten. Dette kommer 

til uttrykk i den «stortingsforvaltede» ombudsplikten der innholdet, som tidligere nevnt, utledes 

av praksis og sedvane.31 Som påpekt av Rinnan er den lite utfordret de siste 200 årene.32 Dette 

viser også min gjennomgang av grunnlovsendringer i kapittel 4 samt praksis i kapittel 6. Etter 

mine funn står ombudsplikten derfor godt plassert i en særnorsk konsensustradisjon. Med 

konsensustradisjon forstår jeg det slik at det legges stor vekt på å oppnå brede forlik og å finne 

løsninger som samtlige partier kan slutte seg til. Etter dette anser jeg derfor ombudsplikten for 

å være både en rettslig og politisk norm.  

 

3 Rettshistorisk bakgrunn for Grunnloven § 63  
Møteplikten var ingen nyoppfinnelse i 1814, men har dypere historiske røtter. Den kom til 

uttrykk allerede i Frostatingsloven og Den eldre Gulatingsloven.  

 

I Frostatingsloven 1-1 er ombudsplikten uttrykt slik i I. Tingfarebolk: 

 

«Årmannen skal ikkje gjeva nokon som er utpeika til Frostatings-ferd, løyve til å sitja heime. Men om han gjev 

løyve til det, då er hin straffeskuldig som før. Og årmannen har ikkje søksmål mot dei som han gjev lov til å vera 

heime. Men bøndene, dei som fer til tings, har søksmål mot dei og skal bera det fram på neste ting og krevja av 

dei som har fare slik åt, at dei vedtek å oppfylle skyldnaden sin.»33 

 

Resten av lovteksten omhandler reisegodtgjørelse og bøter for representanter som ikke møtte 

til tinget.  

Når det gjelder Gulatingsloven antas det at det har eksistert to versjoner, en etter Olav den 

hellige (Olavstekst, 1024) og en annen etter kong Magnus Erlingsson (Magnustekst, 1163).34 I 

 
29 Valgloven (2002) § 3-4 

30 Eckhoff (1964) s. 223 

31 Konstitusjonell avdeling. Notat 27.11.17 s. 2 

32 Rinnan (2001) s. 23 

33 Frostatingslova (ca. 1260). Omsett av Jan Ragnar Hagland og Jørn Sandnes, Det Norske Samlaget, Oslo, 1994, 

Kapittel I. Tingfarebolk, Artikkel 1 s. 13 

34 Robberstad (1981) s. 9 
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Knut Robberstads oversettelse er begge tekstene inntatt i kapittelet som omhandler 

ombudsplikten. I Den eldre Gulatingslova kapittel 3/1-3 omtales ombudsplikten slik: 

  

 «No er dinæst at me skal koma her so mange tingmenn som no er nemnt Magnus: Persokaftan <Olav: 

torsdagen etter påske> Begge: medan sol er uppe. 

 Um dei ikkje kjem, då er dei bøteskuldige, kvar mann som er nemnd til Gulatinget, um han kjem etter at 

eidane er framførde.  

 Um han kjem fyrr det, men likevel etter møtedagen vår, då skal han bøta ein øyre.  

 Um alle mennene frå eit fylke forsømer å koma, skal dei våren etter ha med seg dit 40 merker (i bot), det 

eig lagdømet halvt, men helvti eig kongen vår.»35 

  

Resten av lovteksten tar for seg antallet representanter og bøter for representanter som ikke 

møter. 

 

Det er videre tale om ombudsmenn i Magnus Lagabøters landslov av 1274. I det gammelnorske 

samfunnet var kongens tjenestemenn ansett for å være kongelige ombudsmenn. Var 

tjenestemennene oppnevnt til å delta på lagtingene, måtte de møte, ble ikke dette overholdt 

kunne man vente sanksjoner. Vi finner også en regel om ombudsplikt i Byloven av 1276 1-2. 

 

I landsloven omtales ombudsplikten i I. Tingfarebolken Kap. 2. om nævndemændene slik: 

 

«2. Nu hvis lendmand [baron] eller sysselmand eller aarmand [var: ombudsmand, deres ombudsmand] ikke 

saaledes nævner mænd til tings, som nu er mælt, da er de saket (sekkr) 1 mark sølv for hver, som unævnt er [1 var. 

: og likeaa viss der er opnævnt for mange]. Ingen skal nævnes med ret til avløsning og kun da skal omskifte gjøres, 

naar lovlig forfald hindrer den, som først var oppnævnt. Men hver nævndemand, som uten nødsfald kommer senere 

til lagtinget end edene er avlagt, er saket 1 mark sølv. Men lagmanden og lagrettemændene skal avgjøre, om 

forfaldet er gyldig.»36 

 

Resten av lovteksten regulerer bøter for representanter som ikke møter.  

 

Tilsvarende ordning med møteplikt ble også videreført i Magnus Lagabøters landslov samt i 

Christian Vs Norske Lov av 1687 kapittel 1-7, jf. kapittel 1-7-2 om plikt til å motta valget.37 

Bestemmelsen i Christian Vs Norske Lov av 1687 lyder slik: 

 

«Amtmanden eller Fogden og Sorenskriveren i hans Forfald, og efter hans Anordning, skal arligen paa Tingstuen, 

naar det siste Ting om Aaret holdis, nævne og beskikke otte boefaste Mænd i hvert Ting-Lav til at være Lav-Rettis 

Mænd for det næste Aar, hvis Navne skal udi Tingbogen indføris, og de skulle tagis i Eed af Lavmanden, og skal 

Eeden ikkun skee een Gang udi hvers Livstid. Dette Tal skal ga aret omkring, og begynde der det endis efter 

Bøjgde-Mandtallene, saa at de, som have tient et Aar, skulle ikke tiene igien, førend det er kommen omkring til 

dennem: Hvilke otte Mænd skulle være tilforpligtede uden nogen Tilsigelse at møde paa alle ordiinarie Ting, og 

 
35 Den eldre Gulatingloven (ca. 1260). Norrøne bokverk 33. Gulatingslovi, Det Norske Samlaget, Oslo, 1981 s. 

15-17 

36 Magnus Lagabøters landslov (1274). Oversat av Absalon Taranger. Forlagt av Cammermeyers Boghandel 

(Sigurd Pedersen og Eistein Raabe), Kristiania, 1915 s. 8 

37 Rinnan (2001) s. 9 
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ellers naar de af Sorenskriveren advaris i de Sager, som Loven særligen om formæl-der, med mindre de ere 

interesserede, eller i lovlig Forfald, da andre i deres Stæd at tilnævnis.»38 

 

Som vi nå har sett har ombudsplikten vart gjennom århundrene, om enn i litt forskjellig 

utforming. Kjernen er som vi ser den samme, og det påpeker også Rinnan at den har vært i tiden 

fra 1814 til i dag. 39 «Vervet som stortingsrepresentant har helt siden 1814 vært et ombud», 

skriver han.40 I dette ligger en sterk norm om å ivareta vervet og å møte. Ola Mestad beskriver 

det som den «grunnleggjande føresegna om at den som er lovleg vald til stortingsrepresentant 

har plikt til å motta valet og møte dersom ikkje visse særskilde grunnar ligg føre.»41  

 

Sverre Steen redegjør for ombudsplikten i Det Norske Storting gjennom 150 år, bind I:  

 

«Det var også stort flertall i Riksforsamlingen for at en mann som var valgt til representant, var pliktig til å motta 

valget med mindre valgmennene og senere Stortinget godkjente hans forfallsgrunn. Han var også pliktig til å motta 

gjenvalg én gang, men kunne si nei om han ble valgt for tredje gang på rad. – Bak denne bestemmelsen lå tanken 

om at stortingsombudet var en byrde. Tiden skulle vise at de fleste som ble utpekt, bar denne byrde med glede. Til 

en viss grad skyldtes vel dette at ombudet ikke var ulønnet.»42 

 

Steen påpeker at § 70 i konstitusjonskomiteen innstilling (som senere ble til Grunnloven § 63) 

er tatt fra den bataviske (hollandske) forfatningen av 1798.43 

 

Bestemmelsen ble vedtatt med følgende ordlyd på Eidsvoll i 1814:  

 

«Enhver, som vælges til Repræsentant, er pligtig at modtage Valget, medmindre han hindres derfra ved 

Forfal, der kjendes lovligt af Valgmændene, hvis Kjendelse kan underkastes Storthingets Bedømmelse. Den, som 

to paa hinanden følgende Gange har mødt som Repræsentant paa et ordentligt Storthing, er ikke forpligtet til at 

modtage Valget til det derpaa følgende ordentlige Storthing.  

Hindres en Repræsentant ved lovligt Forfald fra at møde paa Storthinget, træder den, som næst ham har 

de fleste Stemmer i hans Sted.»44  

 

Bestemmelsen åpner for to fritaksgrunner. Representanten kan få fritak om han har sittet to 

perioder eller har «lovlig Forfald». Valgmennene avgjorde dette, men i siste instans bestemte 

Stortinget.45 Ulike fritaksgrunner som har vært diskutert i teorien er blant annet knyttet til helse, 

velferd og økonomi. En grundigere redegjørelse for fritaksgrunnene kommer i kapittel 5 

Juridisk teori.  

 

 
38 Kong Christian Den Femtes Norske Lov 15de april 1687. Med Kongeloven 1665, Universitetsforlaget, Oslo, 

1982 

39 Rinnan (2001) s. 14 

40 Rinnan (2001) s. 14 

41 Mestad (2020) s. 1 

42 Steen (1964) s. 22 

43 Steen (1964) s. 22 (Fotnote nr. 16) 

44 Lovdata (u.å.) 

45 Rinnan (2001) s. 16 
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Hva var begrunnelsene for ombudsplikten i første omgang? Ifølge Nils Höjer har 

grunnlovsfedrene nærmere bestemt sett til den bataviske (nederlandske) grunnloven fra 1798, 

Reglem. B, art. 7 og 8 og Reglem. A, art. 34 og den franske grunnloven fra 1791 titre III, chap. 

1. sect. III, art. 1 og 2 for utformingen av bestemmelsen.46 At man har sett til Frankrike og 

Nederland stemmer også overens med det Adler-Falsenske grunnlovsutkastet47, som 

konstitusjonskomiteen på Riksforsamlingen tok utgangspunkt i.48 Den legislative begrunnelsen 

ser, slik gjennomgangen av eldre lovgivning overfor viser, også ut til å ha dypere historiske 

røtter.  

 

I konstitusjonskomiteens første grunnlovsutkast er § 65 utformet som en generell regel.49 Fritak 

for den som har møtt på to storting kommer først inn i konstitusjonskomiteens protokoll som § 

70.50 

 

Riksforsamlingen var samlet mellom 10. april til 19. mai 1814.51 Ifølge Riksforsamlingens 

hovedprotokol fra 10. mai ble § 70 vedtatt med «mere end 2/3 af de Tilstedeværendes Vota.»52 

Protokollen sier ikke noe om hva uenigheten dreide seg om, men Mestad viser til Wilhelm 

Christies og Valentin Sibberns dagbøker.53 Ifølge deres nedtegninger gjaldt spørsmålet hvorvidt 

en representant kunne fritas etter kun én periode, et forslag som var blitt fremmet av 

representantene Peder Jørgen Cloumann og Tollef Huvedstad. Christie skriver at det «blev 

voteret og mere end 2/3 af Stemmerne antoge § uden Forandring.»54 Det stemmer overens med 

protokollen, mens Sibbern skriver at forslaget ble enstemmig vedtatt.55 

 

Siden 1814 har møteplikt vært hovedregelen, og det er et resultat av at vervet som 

stortingsrepresentant ikke er å anse som en vanlig arbeidstakerstilling, men at 

stortingsrepresentanten er, som Torkel Aschehoug påpekte, «et statsborgerligt Ombud».56 

Ombudsplikten er derfor uttrykk for to viktige prinsipper i det norske valgsystemet: For det 

første at representanten skal representere sitt eget valgdistrikt, jf. Grunnloven § 63 første ledd 

bokstav a). For det annet at ingen kan tvinges til å representere et annet parti enn sitt eget, jf. 

 
46 Höjer (1882) s. 183 

47 Falsen (u.å.) 

48 Holmøyvik og Michalsen (2015) s. 176 

49 Riksforsamlingens forhandlinger III (1916) s. 309-310 (§ 65)  

50 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 450 (§ 70) 

51 Seip (2010) s. 41 

52 Riksforsamlingens forhandlinger I (1914) s. 51 (§ 70) 

53 Mestad (2020) s. 2  

54 Christie (1860) s. 606 

55 Sibbern (1870) s. 50 

56 Aschehoug (1875) s. 384 
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første ledd bokstav c). Regelen kom inn i Grunnloven i 1984 og ble endret nå 7. januar 2020. 

Det var flere tilfeller der folk ufrivillig hadde blitt satt opp på valglister, og endringen betyr at 

man nå kan avslå å stå på en liste til stortingsvalg.57 Som tidligere nevnt er et av hensynene bak 

dagens ombudsplikt den enkelte borgers samfunnsplikt, men om man skal være i stand til å 

utøvet denne samfunnsplikten på en god måte, bør det baseres på frivillig aksept.  

 

4 Grunnlovsendringer  

4.1 Innledning  

Grunnloven § 63 har vært endret tretten ganger siden 1814.58 Mestad har skrevet grundig om 

dette i Grunnloven. Historisk kommentarutgave 1814-2016 som er ventet å komme i løpet av 

2020. Denne artikkelen har jeg fått godkjennelse til å bruke i min avhandling. 

 

Grunnlovsendringene kan etter mine funn deles inn i tre kategorier. Det første er endringer som 

følge av at annen lovendring er endret, det andre er språklige endringer og det tredje er 

materielle endringer. I første kategori er det ni, i annen kategori er det tre og for den siste 

foreligger kun én endring fra 2020. 

 

4.2 Endring som følge av annen lovendring   

Grunnlovsendring av 24. april 1869  

I 1869 ble Grunnloven endret slik at man skulle ha årlige storting fra 187159 og § 63 ble derfor 

tilpasset den nye ordningen. Man måtte nå ha møtt på tre storting i stedet for to, da dette tilsvarte 

en full periode. Man oppdaterte også reglene for innkalling av suppleant (vararepresentant).60 

Dette var en teknisk endring som var tilpasning til ny ordning med årlige storting. 

 

Grunnlovsendring av 1. juli 1884  

Grunnlovsendringen i 1884 kom som følge av at man endret § 61 som medførte at en som hadde 

vært statsminister eller statsråd, også kunne velges «hvor han ikke er stemmeberettiget»61, altså 

utenfor eget hjemdistrikt. Hvert distrikt kunne bare ha en representant som ikke hørte til 

distriktet, og derfor måtte man tillate at han som var «udkaaret i Henhold til § 58 andet Passus» 

kunne frita seg.62 Stortingsforhandlingene omtaler her § 61 som § 58.  

 

Grunnlovsendring av 25. mai 1905  

 
57 Aftenposten (2020) 

58 Lovdata. Grunnloven 1814 til i dag. Norges Grunnlovs [Internett], Lovdata. Tilgjengelig fra: 

https://grunnloven.lovdata.no/ [Lest 10. januar 2020]  

59 Nummerering av storting (u.å.) nr. 1  

60 St.tid. (1868-1869) s. 819, jf. Dok. Nr. 89 (1865-1866) s. 5 (alternativ C) jf. s. 1og Indst.S. nr. 88 (1868-1869) 

61 St. tid. (1884) s. 725 «§ 58 gives saadant Tillæg» 

62 St.tid. (1884) s. 725, jf. Indst. S. nr. 148 (1884) s. 494 

https://grunnloven.lovdata.no/


12 

 

Valgmansordningen ble opphevet i 1905 og dermed falt første instans (valgmenn) som skulle 

avgjøre lovlig forfall bort. Det ble nå opp til Stortinget. Da man innførte direktevalg til 

enmannskretser ble § 63 andre ledd innført som en konsekvens av dette.63 

 

Grunnlovsendring av 26. november 1919 (kunngjort 5. desember 1919)  

I 1919 ble valgordningen endret. Nå fikk man forholdstallsvalg i flermannskretser og som en 

konsekvens ble § 63 tredje ledd endret. Hvis en representant nå ble valgt i flere kretser måtte 

vedkommende gi beskjed om hvilken krets han skulle representere.64 

 

Grunnlovsendring av 26. november 1952 (kunngjort 12. desember 1952)  

Etter valgreformen i 1952 innførte man det som i dag er § 63 første ledd bokstav a).65 

 

Grunnlovsendring av 30. mai 1984 (kunngjort ved resolusjon 27. juli 1984 nr. 1479)  

I 1984 ble oppsettet i første ledd endret og bokstav c) og d) innført etter vurderingene fra 

Valglovutvalget av 1980. Bokstav c) om alder ble ikke særskilt drøftet i innstillingen.66 Bokstav 

d) ble innført etter at folk ufrivillig hadde blitt satt opp på valgliste.67 Denne endringen baserte 

seg på vurderingene som framkom i NOU 1982:6 Om en ny valglov der det ble redegjort for 

fritaksgrunner.68 Bokstav c) ble fjernet etter grunnlovsendring i 1994. 

 

Grunnlovsendring av 29. mai 1990 (kunngjort ved resolusjon 13. juli 1990 nr. 550) 

Da ordningen med overordentlig storting ble opphevet i 1990 fjernet man som en følge ordet 

«ordentlig». 69   

 

Grunnlovsendring av 7. april 1992 (kunngjort ved resolusjon 8. mai 1992 nr. 317) 

Etter denne grunnlovsendringen kom andre ledd inn. Før kunne man vente til etter valget med 

å si fra om man mottok valget, men nå skulle man gi beskjed om dette før valget.70 

Grunnlovsendring av 26. mai 2003 (kunngjort ved resolusjon 27. juni 2003 nr. 772 /bokstav c) 

opphevet)) 

 
63 St.tid. (1904-1905) s. 2494, jf. s. 2490 

64 Indst.S. XXXVIII (1919) s. 9, jf. s. 4, jf. St.tid. (1919) s. 2986 

65 Innst.S nr. 299 (1952) s. 664 og St.tid. (1952) s. 2970 

66 Innst. S. nr. 209 (1983-1984) s. 3 

67 Mestad (2020) s. 5 

68 NOU 1982:6 Om en ny valglov s. 31-37 

69 Innst. S. nr. 189 (1989-1990) 

70 Innst. S. nr. 117 (1991-1992) og St.tid. (1991-1992) s. 3126-3127 
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Siden 1994 hadde § 63 første ledd bokstav c) gitt fritaksgrunn om man fylte 60 år senest i 

valgåret. Den ble opphevet slik at den nå samsvarte lovgivning på fylkes- og kommunenivå 

som prinsipielt avviste alder som fritaksgrunn.71 

 

4.3 Språklige endringer 
Grunnlovsendring av 24. juni 1938 (kunngjort 15. juli 1938)  

I 1938 ble stortingsperiodene fire år72 og man forandret derfor ordlyden i første ledd. Der det 

tidligere hadde stått «paa de ordentlige Storthing» stod det nå «paa alle ordentlige Storthing» 

[min utheving]. 

 

Grunnlovsendring av 2. februar 2006 (kunngjort ved resolusjon 3. mars 2006 nr. 270)  

Grunnlovsendringen gjaldt retting av språk.73  

 

Grunnlovsendring av 6. mai 2014 (kunngjort ved resolusjon 9. mai 2014 nr. 613)  

Kun språklig endring gjennom den generelle språkreformen i 2014.74 

 

4.4 Materielle endringer  
Grunnlovsendring av 7. januar 2020 (kunngjort ved resolusjon 31. januar 2020 nr. 93) 

Endringen gjaldt fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg og ble bifalt av kontroll- og 

konstitusjonskomiteen.75 Stortinget vedtok enstemmig å forandre den slik at man nå kan avslå 

å stå på en liste til stortingsvalg, jf. bokstav c).76 Dette er i tråd med oppdateringen av 

kommuneloven i Prop. 64 L (2010-2011) Endringer i valgloven og kommuneloven 

(ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)77 og anbefaling fra OSSE Election Assessment 

Mission Report (2009).78 Som Mestad påpeker medførte denne endringen «eit prinsipp om plikt 

til å motta val».79 Dette er en materiell endring av ombudsplikten.  

 

5 Juridisk teori  

5.1 Innledning  

Juridisk teori gir uttrykk for tendenser i synet på gjeldende rett. Fra 1814 har utgangspunktet 

vært at den som velges plikter å motta valget. Siden har ulike fritaksgrunner utviklet seg og 

etter en gjennomgang av eksisterende, statsrettslig teori har jeg delt disse i fem kategorier: 

 
71 Innst. S. nr. 209 (2002-2003) s. 3 og 5. 

72 Innst.S. nr. 250 (1938) og St.tid. (1938) s. 1677 

73 Kgl 12.res. 3. mars 2006 

74 Dok.12:21 (2011–2012), Dok. 12:22 (2011–2012), Innst.177 S (2013–2014) og Stortingets behandling 6. mai 

2014 
75 Innst. S. nr. 129 (2019-2020) s. 3 

76 Dokument 12:30 (2015–2016) og Innst. S. nr. 129 (2019–2020) 
77 Prop. 64 L (2010-2011) 

78 OSSE (2009) 

79 Mestad (2020) s. 6 
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Kategori 1 gjelder fritak knyttet til ulike helse- og velferdsårsaker og behandles av syv forfattere 

(Falsen (1816), Stang (1833), Gaarder (1845), Aschehoug (1875), Morgenstierne (1909), 

Castberg (1935) og Smith (2017)). 

 

Kategori 2 gjelder fritak som følge av økonomisk tap og behandles av tre forfattere (Stang 

(1833), Gaarder (1845) og Aschehoug (1875)). 

 

Kategori 3 gjelder fritak på grunn av øvrige forpliktelser til stat, militær eller arbeidsgiver og 

behandles av to forfattere (Steenbuch (1815) og Gaarder (1845)). 

 

Kategori 4 gjelder tap av vervet og nevnes av fire forfattere (Aschehoug (1875), Morgenstierne 

(1909), Castberg (1935) og Andenæs (1945)). Det er verdt å merke at det foreligger uenighet 

mellom dem. Tap av stortingsvervet kan skje i to tilfeller: For det første ved tap av valgbarhet 

og for det annet ved tap som følge av lovbrudd. Det kan enten bli begått i sin alminnelighet 

eller i tilknytning til forhold i egenskap av å være representant. Sistnevnte tilfelle vil behandles 

i riksretten. 

 

Det første tilfellet av tap nevnes av alle de fire forfatterne, og det samme gjelder det andre 

tilfellet. Forfatterne inntar derimot forskjellige posisjoner hva gjelder tap som følge av 

alminnelig straffedom eller forhold begått i embets medfør. For tap av vervet i alminnelig 

straffedom sier Aschehoug og Andenæs nei, mens Morgenstierne og Castberg sier ja. For tap 

som følge av forhold begått i embets medfør reiser kun Morgenstierne og Castberg spørsmålet 

og begge besvarer det bekreftende. 

 

Kategori 5 gjelder utvandring og utflytting og nevnes av kun én forfatter (Morgenstierne 

(1909)). 

 

Den statsrettslige teorien viser generelt til lite praksis som kan belyse problemstillingen, og som 

nevnt i metodekapittelet er det særlig tre faktorer som gjør metoden og ikke minst 

rettskildebildet annerledes på statsrettens område. For ombudsplikten er det derfor Stortingets 

egen praksis som er veiledende kilde og den blir det mer av etter hvert som tiden går. 

 

5.2 Henrik Steenbuch (1774-1839)80 og Bemærkninger over Norges Grundlov 
af 4de November 1814 (1815) 

Henrik Steenbuch har en praktisk tilnærming til ombudsplikten og reiser spørsmålet om 

hvorvidt en overordnet kan nekte en representant å dra på Stortinget. Det kan etter hans mening 

 
80 Steenbuch (u.å.) (SNL) 
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ikke være tilfellet og han skriver: «At nogen Anden end den udnævnte Repræsentant selv, til 

Ex. en eller anden ham overordnet Authoritet, skulde være berettiget, eller forpligtet til at 

protestere mod hans Afreise paa Grund af hans andre Embedsforretninger, kan ordentligvis ikke 

bifaldes.»81 Videre reiser han spørsmål om militærtjeneste kan være grunn for fritak etter 

analogisk tolkning av Grunnloven § 60 som på den tiden tillot stemmeavgivning per brev? Dette 

kan ikke være tilfellet og han skriver at det «(...) vilde et sligt Forbud af Andre i Almindelighed 

finde ligesaalidt Medhold i Sagens Natur, som i Grundlovens Bogstav og Aand.»82  

 

Norge var i 1814 et klassedelt samfunn, og det er derfor ikke unaturlig at Steenbuch reiser 

spørsmålet om overordnedes mulighet til å nekte en representant å dra på Stortinget. 

Representanten kan altså ikke nektes å gjennomføre ombudet han er valgt til. Militærtjenesten 

stod også i en annen stilling og hadde en annen betydning på denne tiden, men heller ikke denne 

type tjeneste kan forhindre en representant i å møte. Av Steenbuchs drøftelser framkommer 

altså viktigheten av vervet og ombudet representanten er valgt til å ivareta.  

 

5.3 Christian Magnus Falsen (1782-1830)83 og Norges Grundlov, 
gjennemgaaet i Spørgsmaal og Svar af C. M. Falsen, Amtmand over 
Nordre Bergenhuus Amt (1816) 

I 1814 var det valgmennene som i første instans avgjorde om man hadde rett på fritak, mens 

Stortinget avgjorde i siste instans. Christian Magnus Falsen har i sin grunnlovskommentar en 

praktisk tilnærming til spørsmålet. Hvordan skulle man ordne det om representanten søkte fritak 

etter å ha inntatt plassen sin på Stortinget? Han kommer frem til at det vil være lite 

hensiktsmessig å innkalle valgmennene på nytt – selv om Falsen gjør en distinksjon mellom 

by- og landdistrikter - og i slike tilfeller bør det derfor kun være opp til Stortinget å fatte 

avgjørelsen.84 Dette er ingen ufornuftig løsning med tanke på all den tid og kostnad forbundet 

med reiser på denne tiden. Det er jo kjent at representanter fra Nord-Norge ikke nådde fram til 

Eidsvollsforsamlingen.85 

 

Når det gjelder alminnelige fritaksgrunner fra selve stortingsvervet, nevner Falsen to. Det ene 

er «Sygdom» og det andre er at man allerede har møtt på to storting. Sistnevnte fritaksgrunn 

følger direkte av ordlyden i bestemmelsen som ble vedtatt på Eidsvoll. Falsen utelukker heller 

ikke at «andre særdeles Omstændigheder» også kan oppstå, men han går ikke nærmere inn på 

hva det skulle være.86 Grunnloven var kun to år da Falsen gjorde seg disse betraktningene, og 

det kan hende det ikke hadde oppstått noen slike tilfeller da Stortinget fram til 1816 kun hadde 

 
81 Steenbuch (1815) s. 117 

82 Steenbuch (1815) s. 117-118 

83 Falsen (u.å.) (SNL) 

84 Falsen (1816) s. 89 

85 Arkivverket (2017) 

86 Falsen (1816) s. 89 
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møttes to ganger: En gang ved et overordentlig Storting i 1814 og en annen ved et ordentlig 

Storting i 1815/1816.87 

 

Ved det ekstraordinære Stortinget i september 1814 ønsket enkelte representanter fritak. I 

Trondheim forsøkte to av seks representanter å bli fritatt for å reise, det var lærer Jacob Hersleb 

Sodemann og pastor Nils Stockfleth Schultz.88  

 

Lærer Sodemann skrev i brev 13. september til magistraten at på grunn av stillingen ved Den 

borgerlige realskole og lærermangel måtte han personlig være tilstede hver morgen. Hvis han 

måtte møte på Stortinget, ville skolen bli nedlagt i denne perioden. Fritakssøknaden ble ikke 

innvilget. 89 Pastor Schultz oppgav også personalmangel som fritaksgrunn, men sendte i stedet 

sitt brev til valgmennene i Trondheim, jf. korrekt prosedyre etter § 63. Soknepresten var død 

og om han reiste, ville menigheten bli stående uten prest. I 1814 hadde presten langt mer enn 

bare kirkelige oppgaver, og det var nettopp de offentlige pliktene Schultz var bekymret for.90 

Heller ikke Schultz fikk fritak. Ida Bull (2014) skriver at Stortinget la opp til en «streng praksis» 

og «fremdeles i 1821 var spørsmålet om fritak aktuelt, og Stortinget innskjerpet plikten til å 

møte.» Hun viser her til at Stortinget avslo Meltzers søknad om fritak.91  

 

Samlet sett bekrefter avslaget på fritakssøknadene Stortingets strenge praksis.  

 

5.4 Fredrik Stang (1808-1884)92 og Systematisk Fremstilling af Kongeriget 

Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret (1833) 

Etter Grunnloven § 63 plikter representanten å motta valget med mindre han hindres ved forfall. 

Forfallet må godkjennes av valgmennene og kjennelsen «underkastes Storthingets 

bedømmelse».93 Det beror på en skjønnsmessig vurdering og Fredrik Stang utelukker ikke at 

forfallsgrunner kan oppstå i forbindelse med helse og velferd eller økonomi, for eksempel om 

det er fare for «extraordinairt Velfærdstab»94. Vervet som stortingsrepresentant er å anse som 

«det vigtigste af alle borgerlige Ombud»95 og derfor skal det også noe til før forfall innvilges, 

men noen alminnelig regel kan ikke Stang angi. «Hvilket Tab forøvrigt der kan ansees for at 

være, i Sammenligning med det sædvanlige og med hensyn paa Individets Formuesforfatning, 

 
87 Nummerering av storting (u.å.) nr. 2 

88 Bull (2014) s. 166 

89 Bull (2014) s. 166-167 

90 Bull (2014) s. 167 

91 Bull (2014) s. 168 

92 Stang (u.å.) (SNL) 

93 Stang (1833) s. 224 

94 Stang (1833) s. 225 

95 Stang (1833) s. 225 
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saa betydelig, at det indeholder skjellig Grund til Fritagelse, og hvilket der ikke kan ansees uden 

som ordinairt Tab, kan naturligvis ei ved nogen almindelig Regel angives.»96 Stang har ingen 

eksempler å vise til, men Mestad trekker fram kjøpmann Herman von Tangen i Bergen som i 

1851 var innkalt som vararepresentant. Møtet ville kollidere med nordlandshandelen, og han 

hadde ifølge han selv ingen til å overta, men det ble ikke godtatt.97 

 

5.5 Peder Krabbe Gaarder (1814-1883)98 og Fortolkning over Grundloven og 
de øvrige Love, som danne Norges Riges offentlige Ret (1845) 

Peder Krabbe Gaarder presenterer i sin grunnlovskommentar en grundig gjennomgang av § 63. 

Han gjør seg i første omgang noen refleksjoner om grensedragning for den skjønnsmessige 

fritaksvurderingen.  Fritaksvurdering må fattes etter «Skjøn», og det må tas hensyn til 

«Beskaffenheden» og «Størrelsen» på tapet eller ulempene det vil medføre for 

stortingsrepresentanten eller det offentlige. Selv om det er en skjønnsmessig vurdering, mener 

Gaarder at det «indsees lettelig» at omstendighetene rundt fraværet må være «vægtigere» enn 

Grunnloven § 60 om stemmeberettigedes frafall. I bedømmelsen av en stortingsrepresentants 

forfall må man heller ikke følge noen «særdeles stræng Synsmaade».99 

 

Videre påpeker Gaarder hvilke grunner som det kan gis fritak for, og han nevner økonomi, helse 

og hensynet til det offentlige. For økonomi må det foreligge «betydelige Tab», ved helse fare 

for «Liv eller Helbred» og for det offentlige om plikter vedkommende har ikke kan oppfylles 

eller faren for «særdeles Tab» for staten.  

 

Deretter følger to drøftelser knyttet til det faktum at fritaksvurderingen på denne tiden ble gjort 

i to ledd. Det var, som tidligere påpekt, først opp til valgmennene å vurdere, og i siste instans 

avgjorde Stortinget.  

 

Utgangspunktet er at representanten plikter å ta imot valget med mindre han får godkjennelse 

fra valgmennene. Spørsmålet blir så om representanten alene kan forlange valgmennenes 

kjennelse. Det er mulig å tenke seg at forfall inntrer etter at distriktsforsamlingen er oppløst, 

noe Falsen også stilte spørsmål ved. Kan representanten i dette tilfellet kreve at valgmennene 

samles på ny? Gaarder antar at representanten ikke har en slik rett. En ting er praktiske hensyn, 

det vil for eksempel by på «saamange Uleiligheder» å innkalle valgmennene i landdistriktene. 

En annen ting er tolkning av ordlyden i Grunnlovens § 63. Som Gaarder påpeker er det 

 
96 Stang (1833) s. 226 

97 Mestad (2020) s. 3 

98 Gaarder (u.å.) (SNL) 

99 Gaarder (1845) s. 182 
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ingenting i bestemmelsen som pålegger valgmennene annen plikt enn til å samles for å velge 

representanter.100 

 

I siste instans er valgmennenes kjennelse underkastet Stortingets bedømmelse. Spørsmålet blir 

så om Stortinget har en ubetinget rett til å forandre valgmennenes kjennelse. Det er mulig å 

tenke seg tilfeller der valgmenn og Storting er uenige om en stortingsrepresentants forfallsgrunn 

skal anses gyldig. Videre må det spørres om dette er en rett som kun tilkommer om kjennelsen 

påankes. Her reises også spørsmålet om hvem som er berettiget til å anke kjennelsen. For det 

første spørsmålet antar Gaarder at det har «Ordene formeget imod sig».101 Det vil være i 

valgdistriktet og statens interesse at den representant som i første omgang ble valgt også er den 

som møter. 

 

5.6 Torkel Halvorsen Aschehoug (1822-1909)102 og Norges nuværende 

statsforfatning (1875) 

Torkel Halvorsen Aschehoug fastslår i tråd med Stang at vervet som stortingsrepresentant er 

«det betydningsfuldeste af alle borgerlige Ombud». Av nettopp denne grunn er det kun 

«vægtige Grunde» som kan gi fritak, i alminnelighet mener Aschehoug dette vil være tilfelle 

ved «Sygdom eller Svagelighed».103  

 

Om tap av inntekter viser Aschehoug til Storth. Forh. 1851, IX, 52 der det legges til grunn at 

dette ikke kan frita fra møteplikten, selv om det er snakk om «betydeligt Skaar» i inntekter. 

Aschehoug mener derimot at tap av denne størrelsen bør kunne ansees som «tilstrækkelig 

Undskyldning» for fravær eller at man må reise hjem tidligere fra Stortinget.104 Han gir her 

eksempler på at representanter har fått fritak fordi stortingsarbeidet vil kunne medføre 

økonomiske tap.105  

 

Mister man valgbarheten, mister man også stortingsvervet. Som Aschehoug påpeker står ikke 

dette eksplisitt uttalt i Grunnloven, men det må kunne utledes av §§ 57, 58, 61 og 62 som 

oppstiller betingelser for at man er valgbar, ikke betingelser for at man beholder stillingen.106   

 

«Det er dog ikke tvivlsomt, at de, der ifølge Grl.s § 53 tabe sin Stemmeret, fordi de blive dømte til Strafarbeide, 

strax tabe sit Sæde i Storthinget. Gik man ikke ind herpaa, saa blev man nødt til at indrømme Storthinget den 

Myndighed, som ifølge gammel Sædvane tilkommer det engelske Underhuus og ifølge udtrykkelig Grundlov (Art 

 
100 Gaarder (1845) s. 183-184 

101 Gaarder (1845) s. 185 

102 Aschehoug (u.å.) (SNL) 

103 Aschehoug (1875) s. 385 

104 Aschehoug (1875) s. 385 

105 Aschehoug (1875) s. 385 

106 Aschehoug (1875) s. 386 
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5, Sect. 2) ethvert af den nordamericanske Congres’s tvende Huse, nemlig at kunne udstøde etvert Medlem, som 

dertil gjør sig fortjent. Herom kan der imidlertid ikke være Tale hos os.»107 [min utheving] 

 

Et eksempel der Stortinget syntes å ha tatt seg en slik frihet oppstod i 1815, da en representant 

ble hjemvist som følge av en sak om flere «skammelige Forbrydelser», men allerede i datiden 

ble dette erkjent å ha vært en villfarelse.108 Representanten var forøvrig frifunnet for videre 

tiltale.  

 

Når det gjelder tap av stortingsvervet fastslår forfatteren at den «almindelige Lovgivning har i 

det hele taget ikke Adgang til at frakjende en lovlig valgt Repræsentant hans Sæde på 

Storthinget.»109 Etter Grunnlovens § 2-34 kan embetsmenn miste sin stilling, men Aschehoug 

konkluderer at det kan «følgelig ikke gjælde om det Ombud at være Storthingsræpresentant.»  

Aschehougs åpner opp for at den lovgivende makt kan fastsette at vedkommende har «forbrudt» 

seg mot sitt sete på Stortinget.110 Det gjelder kun i tilfeller der forbrytelsen er begått i egenskap 

av å være stortingsrepresentant.  

 

5.7 Bredo Von Munthe Af Morgenstierne (1851-1930)111 og Lærebog i den 

norske statsforfatningsret (1909) 

En stortingsrepresentant har som utgangspunkt plikt til å motta valget og rett til å utøve det. 

Den relative fritaksgrunnen i Grunnloven § 63 om hva som er å anse som lovlig forfall, var 

utformet skjønnsmessig. Etter Bredo Von Munthe Af Morgenstiernes oppfatning skal 

bestemmelsen tolkes noe snevert. Han angir tre situasjoner der det kan tenkes aktuelt at en 

representant ikke kan motta valget. Det første er ved helseutfordringer, «uhelbredelig sygdom 

eller mangel av sansenes brug», det annet ved «umiddelbar forestaaende utvandringe» og det 

tredje ved «overtagelse av stilling i fremmed land».112 

 

Når det gjelder opphør av stortingsvervet, nevner Morgenstierne eksplisitt to grunner. Den 

første grunnen er tap av valgbarhet og den andre grunnen ved dom. Dommen kan knytte seg til 

brudd på alminnelig straffelovgivning eller forbrytelser «en Storthingsmand i sin Egenskap som 

saadan maatte begaa.»113 Han gir ingen eksempler. Morgenstierne går imot det Aschehoug 

tidligere har anført om at alminnelig lovgivning ikke kan bestemme at en representant har mistet 

sitt sete på Stortinget.114 

 
107 Aschehoug (1875) s. 386 

108 Storth. Efterr. 1814-21 s. 204 

109 Aschehoug (1875) s. 387 

110 Aschehoug (1875) s. 388 

111 Morgenstierne (u.å.) (SNL) 

112 Morgenstierne (1927), jf. Rinnan (2001) s. 16 

113 Morgenstierne (1909) s. 269-270 

114 Aschehoug (1975) s. 387 
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«Andre end de nævnte Grunde til Hvervets Ophør kjender vor Forfatning ikke. Navnlig savner Storthinget Adgang 

til at afvise nogen Repræsentant paa Grund af uværdigt Forhold eller Tab af medborgerlig Agtelse, hvor der ikke 

er Adgang til at ramme ham enten ved en Tiltale eller Dom, der medfører Suspension eller Tab af Stemmeret, eller 

ved en Dom gaaende ud paa Tab af Valgbarhed eller af Ombudet som Repræsentant.»115 

 

5.8 Frede Castberg (1893-1977)116 og Norges statsforfatning (1935) 

Den alminnelige regel er at man plikter å motta valget og samtidig har en rett til å utøve vervet. 

«Denne rett kan ganske visst ikke håndheves ved domstolene» påpeker Frede Castberg, jf. 

Grunnloven § 63 om at det tilkommer Stortinget selv å avgjøre hvorvidt en representant er 

gyldig valgt og retten til å utøve vervet.117  

 

Derimot åpner Castberg, som Morgenstierne, opp for at stortingsvervet kan tapes ved 

alminnelig straffedom.118 Opphør av stortingsvervet kan etter Castbergs forståelse kun skje ved 

representantens død, straffedom og tap av valgbarhet.   

 

5.9 Johs. Andenæs (1912-2003)119 og Statsforfatningen i Norge (1945) 

Utgangspunktet er at den som er valgt har plikt til å motta valget med mindre forfall er godkjent 

av Stortinget. Med plikten følger også den korresponderende retten til «å utøve vervet perioden 

ut».120 Retten til mandatet tilhører ikke partiet, men personen selv som er valgt inn. Valgbarhet 

kan tapes i de tilfeller der representanten flytter utenlands eller blir fradømt statsborgerlige 

rettigheter. Om en representant skulle bli satt under tiltale, antar Johs. Andenæs at dette ikke 

vil påvirke ombudsplikten.   

 

5.10 Eivind Smith (1949- )121 og Konstitusjonelt demokrati: 

statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys (2017) 

Eivind Smith omtaler stortingsvervet som et ombud som stortingsrepresentanten verken kan 

fritas for eller frasi seg i valgperioden.122 Han påpeker at unntak eksisterer i praksis, men hevder 

også den antatte grunnlovsstridigheten ved at enkelte stortingsrepresentanter får fritak for 

internasjonale verv. Her viser Smith til et grunnlovsendringsforslag han selv har forfattet på 

oppdrag.123 Han utelukker allikevel ikke at alminnelige fritaksgrunner eksisterer og knytter 

 
115 Morgenstierne (1909) s. 271 

116 Castberg (u.å.) (SNL) 

117 Castberg (1935) s. 320 

118 Castberg (1935) s. 325-326 

119 Andenæs (u.å.) (SNL) 

120 Andenæs (1945) s. 132 

121 Smith (u.å.) (SNL) 

122 Smith (2017) s. 187 

123 Dokument 12: 37 (2011-2012) 
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disse til sykdom, fødsel eller arbeid knyttet til stortingsvervet, som for eksempel 

delegasjonsreiser. 

 

Når stortingsrepresentanter uteblir fra vervet, er det viktig å skille mellom permisjon og fritak. 

Førstnevnte gjelder kun for faste stortingsrepresentanter og sistnevnte gjelder for 

vararepresentanter. Smith omtaler unntak i praksis generelt som «fritak» og nevner som 

eksempel Stoltenberg.124 Da Stoltenberg på gitt tidspunkt var fast stortingsrepresentant, fikk 

han innvilget permisjon fra vervet, noe han fikk innvilget for hele perioden. 

 

Videre viser Smith også til Eirik Solheim som i 2000 ble spesialrådgiver for 

Utenriksdepartementet. Det er viktig å påpeke at denne uttredelsen medførte at Solheim mistet 

valgbarheten. Han faller derfor inn under et annet regelsett enn Stoltenberg, selv om de begge 

fikk permisjon fra stortingsvervet.  

 

6 Grunnloven § 63 i praksis  

6.1 Hvordan Grunnloven § 63 praktiseres i dag  

Søknad om permisjon behandles av Stortinget etter innstilling fra presidentskapet, jf. 

forretningsorden § 5.125 Alminnelige fritaksgrunner er enten relatert til helse- og velferdsårsaker 

som sykdom og fødsel eller reise i forbindelse med utøvelse av stortingsvervet.  Som en følge 

av utbruddet av koronaviruset bestemte presidentskapet at utenlands komitéreiser ikke skal 

gjennomføres i mars og april 2020.126 Grunnloven § 63 er i stor grad en «stortingsforvaltet» 

bestemmelse. Det har gjennom praksis utviklet seg en mulighet for at en stortingsrepresentant 

kan fritas fra vervet om vedkommende har blitt tilbudt en stilling som er å anse som 

internasjonalt viktig. Dette har skjedd fem ganger i nyere tid. Som tidligere nevnt er praksis og 

sedvane avgjørende og samlet sett må denne anses som streng. Videre finnes også tilfeller der 

tap av valgbarhet har medført fritagelse fra vervet. Det er det fire eksempler på.127 For disse ni 

sakene søkte jeg som tidligere nevnt om innsyn, men fikk avslag. Stortingsarkivar Egil Borlaug 

påpeker at det er «særs kortfatta søknadar» som ligger til grunn og at presidentskapet i sin 

vurdering legger vekt på at permisjon innvilges for å overta en stilling dersom det er vurdert å 

være av «nasjonal interesse» at vedkommende kan overta stillingen.128 Det offentlige 

tilgjengelige materialet er forøvrig sterkt preget av formalia. Derfor er muntlige kilder desto 

viktigere for å få dannet seg et helhetlig bilde av ombudsplikten slik den praktiseres i dag.    

 

 
124 Smith (2017) s. 188 

125 Stortingets forretningsorden (2019) § 5  

126 Stortinget (5. mars 2020) 

127 Konstitusjonell avdeling. Notat 27.11.17 s. 3 

128 Borlaug (2020) (Personlig meddelelse) 
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6.2 Intervju med stortingsrepresentanter 

Som vi har sett har det utviklet seg mulighet for at en representant kan fritas fra vervet om 

vedkommende har blitt tilbudt en stilling som er å anse som internasjonalt viktig. For 

intervjuene har jeg kun tatt utgangspunkt i spørsmålene nedenfor. Forøvrig bærer samtalen preg 

av hva den enkelte representant selv vektlegger.   

 

1. Hva ligger i ombudsplikten etter Grunnloven § 63?  

2. Hvordan er prosedyren når en stortingsrepresentant ønsker permisjon? 

3. Hvilke vurderinger gjøres fra presidentskapet og Stortingets side når det skal avgjøres 

om permisjon skal innvilges? 

4. Våre naboland har valgt ulike løsninger for sine folkevalgte. I Sverige kan en 

representant enten forlate sitt sete om riksdagen godkjenner dette eller bli tvunget til å 

forlate setet om vedkommende har vist seg «uppenbart olämpligt». I Danmark kan 

medlem av Folketinget nedlegge sitt embete eller bli suspendert om man ikke lenger 

vurderes «verdig». Burde Norge vurdere liknende løsninger for sine representanter? 

 

Samlet sett er representantene som er intervjuet de mest sentrale i praktisering av regelverket.  

 

Olemic Thommessen (1956-), representant for Oppland Høyre 2017-2021 og tidligere 

stortingspresident (08.10.2013-30.09.2017 og 07.10.2017-15.03.2018)129: Spørsmål besvart 

per e-post130 

Representant Thommessen overlater spørsmålene 1-3 til leder for stortingssekretariatet, Jarle 

Skjørestad. Skjørestad viser for disse til Notat 27.11.2017 fra Konstitusjonell avdeling som ble 

sendt ut til media i forbindelse med Carl I. Hagens (FrP)131 ønske om å tre ut av vervet som 

vararepresentant for å bli medlem av Nobels fredspriskomité. For spørsmål 4 mener 

Thommessen «det vil være riktig å gi en hjemmel for at Stortinget i særlige tilfeller kan tillate 

at en representant fratrer. Dette har sjelden eller aldri blitt satt på spissen, men saken med 

Keshvari gjør nok at dette er et spørsmål man bør se på.» 

 

Michael Tetzschner (1954-), representant for Oslo Høyre 2017-2021 og medlem av 

fullmaktskomiteen (02.10.2017-30.09.2021)132: Spørsmål besvart i møte på Stortinget 

11.02.20133 

Representant Tetzschner anlegger et rettshistorisk perspektiv i sin tilnærming til Grunnloven. 

Han påpeker særlig viktigheten av å beskytte Stortinget og den enkelte representants integritet, 

 
129 Thommessen (u.å.) 

130 Thommessen (2020) (Personlig meddelelse) 

131 Hagen (u.å.) 

132 Tetzschner (u.å.) 

133 Tetzschner (2020) (Personlig meddelelse) 
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ikke bare fra eksternt press, men også internt. Ønsket om å beskytte den enkelte representant 

og Stortinget som institusjon kan spores tilbake rettshistorisk, eksempelvis med at 

valgdistriktene valgte direkte til Stortinget.    

 

Med hensyn til praksisen for fritak vektlegger Tetzschner betydningen av Norges internasjonale 

anseelse i den globaliserte verden. Allikevel må det begrunnes med at landet er tjent med det, 

og han stiller derfor spørsmålstegn til Brendes permisjon for direktørstilling i World Economic 

Forum. Han påpeker at WEF ikke er en internasjonal organisasjon med offisiell 

beslutningsmyndighet.  

 

Når det gjelder muligheten for nedleggelse av vervet, vil det stride mot den objektive regelen 

om at det ikke skal være mulig å kvitte seg med stortingsvervet. Tetzschner understreker her 

det personlige ved vervet. Representanten velgerne har prioritert, må være den som fullfører 

perioden. Skulle man se til andre land, synes Tetzschner man kan se til verdighetskriteriet 

Danmark praktiserer.  

 

Terje Breivik (1965-), representant for Hordaland Venstre 2017-2021 og medlem av kontroll- 

og konstitusjonskomiteen (30.01.2020-30.09.2021)134: Spørsmål besvart i møte på Stortinget 

13.02.20135 

Representant Breivik anser ombudsplikten for et tilbakevendende tema, men gir samlet sett 

uttrykk for at ombudsplikten verken er noe han eller partiet hans har gitt mye omtanke. Det 

anses som en naturlig del av vervet at man plikter å stå i det, og han anser det for å være selve 

«premisset for folkevalgte». Han vektlegger særlig at stortingsvervet ikke er en jobb, men et 

verv og at man ikke mottar lønn, men godtgjørelse. Ombudsplikten skaper en forpliktelse til 

vervet som også verner en for press, sammenlignet med Sverige. Når det gjelder Danmarks 

løsning er Breivik skeptisk til at man skal åpne for nedleggelse av embetet. Det kan skape 

«unødvendig stort gjennomtrekk».  

 

6.3 Unntak i praksis: Permisjon fra vervet 

Etter andre verdenskrig finnes det fem eksempler på at stortingsrepresentanter har fått 

permisjon fra vervet sitt: 

 

1. Trygve Lie var innvalgt i perioden 1945-1950, men var fra 1946 generalsekretær i De 

forente nasjoner (FN). 

 
134 Breivik (u.å.) 

135 Breivik (2020) (Personlig meddelelse) 
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2. Paul Thyness fikk innvilget permisjon 1. oktober 1980. Permisjonen gjaldt for sesjonen 

1980-81 slik at han kunne fungere som assisterende administrator i United Nations 

Development Program. 

3. Børge Brende fikk innvilget permisjon fra 1. januar 2008. Permisjonen gjaldt ut 

vårsesjonen 2008 slik at han kunne tiltre stillingen som direktør i World Economic 

Forum. Brende fikk også innvilget permisjon for sesjonen 2008-2009.  

4. Dagfinn Høybråten fikk permisjon fra 4. mars 2013. Permisjonen gjaldt til 30. 

september 2013 slik at han kunne påta seg stillingen som generalsekretær i Nordisk 

Ministerråd.  

5. Jens Stoltenberg fikk innvilget permisjon fra 1. oktober 2014 for å overta stillingen som 

NATOs generalsekretær. Stoltenberg fikk også innvilget permisjon for sesjonene 2015-

2016 og 2016-2017.  

 

Etter andre verdenskrig har det også skjedd fire ganger at representanter har fått innvilget 

permisjon for å bli riksrevisor. Det gjelder Lars Breie (Ap)136, Tor Oftedal (Ap)137, Petter 

Furberg (Ap)138 og Bjarne Mørk-Eidem (Ap)139.140  

  

Fritak for representantene Lie, Thyness, Høybråten og Stoltenberg gjelder alle ledende verv i 

internasjonale organisasjoner der det ut ifra en utenrikspolitisk vurdering vil være viktig at 

Norge er representert. Derfor er Brendes direktørstilling i private WEF etter min mening av en 

annen karakter. Det årlige forumet i Davos er ikke noe mellomnasjonalt organ med offisiell 

beslutningsmyndighet. Dette framkommer også at fritakssøknaden der det er vedlagt skriv fra 

WEF og redegjørelsen fra daværende stortingspresident Jagland.  

Hver sak har blitt konkret vurdert av Stortinget, men felles for dem er at de alle har fått fritak 

for å fungere i verv som ivaretar norske, nasjonale interesser. 

 

Smith oppfatter denne type fritak som «strengt tatt grunnlovsstridig».141 Diskusjonen omkring 

denne antatte grunnlovsstridigheten og det påfølgende endringsforslaget forfattet av Smith vil 

diskuteres nærmere i kapittel 8 Rettspolitiske betraktninger. 

 

Der disse sakene er behandlet i plenum i Stortinget er det det stortingsreferatene som ligger til 

grunn for den videre redegjørelsen.  

 
136 Breie (u.å.)  

137 Oftedal (u.å.) 

138 Furberg (u.å.) 

139 Mørk-Eidem (u.å.) 

140 Konstitusjonell avdeling. Permisjon for representanter og vararepresentanter til Stortinget. Notat 27.11.17 s. 

2-3 

141 Smith (2017) s. 188 
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Sak 1: Trygve Lie (Ap) og FN 

Trygve Lie ble valgt inn på Stortinget for perioden 1945-1950, men var fra 1946 

generalsekretær i FN. Det er nødvendig å presisere at Lie på denne tiden var medlem av 

regjeringen og at han fikk avskjed i nåde hos kongen for å tiltre stillinge. I Stortingstidende ble 

det sagt følgende 5. februar 1946: «Hans Majestet Kongen har under 2 febr. 1946 meddelt 

utenriksminister Trygve Lie avskjed i nåde fra sitt embete som medlem av Kongens råd fra 2 

februar 1945 kl. 11.»142  

 

Sak 2: Paul Thyness (H)143 og United Nations Development Program  

Paul Thyness fikk fritak for sesjonen 1980/81 og begrunnelsen var at Grunnloven kan fravikes 

i slike tilfeller om det er av nasjonal interesse.  

 

Sak 3: Børge Brende (H) og World Economic Forum  

Børge Brende var direktør for WEF i perioden 2008-2009. Brende fikk fritak fra vervet i 

perioden 1. januar 2008 til 30. september 2009.144  

 

Daværende stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) påpekte at Brende burde få permisjon 

for stillingen, nettopp fordi det er sjelden at Norge innehar slike stillinger. Derfor vil det heller 

ikke være fare for utglidning av fritaksordningen. I sin begrunnelse viste stortingspresident 

Jagland til Thyness’ sak der det nettopp ble påpekt at Grunnloven kan fravikes om «det er i 

nasjonal interesse at Norge får en slik jobb.» Søknaden ble behandlet straks og innvilget uten 

ytterligere debatt.145 Det er ikke problematisert at direktørstillingen i private WEF er av en 

annen karakter sammenlignet med de fire andre sakene.  

Sak 4: Dagfinn Høybråten (KrF) og Nordisk Ministerråd  

Dagfinn Høybråten ble utnevnt til generalsekretær i Nordisk Ministerråd. Han fikk fritak fra 

vervet i perioden 4. mars 2013 til 30. september 2013.146 

 

Stortinget behandlet Høybråtens søknad i møte tirsdag 11. desember 2012 kl. 10: «Denne 

søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.»147 

 

 
142 Stortingstidende. Møte 5. februar 1946 kl. 17 s. 170 

143 Thyness (u.å.) (SNL) 

144 Skiphamn (2017) 

145 Stortinget (2007) s. 804  

146 Skiphamn (2017) 

147 Stortinget (2012) s. 1373  
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Sak 5: Jens Stoltenberg (Ap) og NATO 

Jens Stoltenberg ble utnevnt til generalsekretær i NATO i 2014. Han fikk fritak fra vervet i 

perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2017.148 Etter utnevnelsen ble han ansatt i 

Utenriksdepartementet for å forberede seg på stillingen og han mistet slik valgbarheten etter 

Grunnloven § 62.  

 

I møte mandag 16. juni 2014 forelå følgende meddelelse fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe: 

«Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger meddelelse om at representanten Jens 

Stoltenberg fra 16. juni 2014 trer ut av Stortinget for å forberede oppdraget som generalsekretær 

i NATO. Denne meddelelse foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt. Første 

vararepresentant for Oslo, Truls Wickholm, har tatt sete som representant.»149 Smith påpeker 

at det ikke ble truffet vedtak om permisjon, men at det kun ble vedtatt at tekst skulle vedlegges 

protokollen.150 Stoltenberg fikk fritak av Stortinget for de to gjenværende stortingene i perioden 

2015-2017. Permisjonen ble innvilget som på samme måte som i 2014 og 2015. Referatet fra 

Stortingets forhandlinger 1. oktober 2016 viser at representanten Stoltenberg fikk innvilget 

permisjon fra og med 1. oktober 2016 til 30. september 2017.151 

 

6.4 Tap av valgbarhet  
I enkelte tilfeller er det verken permisjon eller fritak som gjør at en stortingsrepresentant eller 

vara fratrer vervet. Man kan også tape valgbarheten og som en følge måtte fratre.  

 

Etter Grunnloven § 62 er følgende personer ikke valgbare:  

 

«De tjenestemenn som er ansatt ved statsrådets kontorer, statssekretærene og de politiske rådgivere dog 

unntatt, kan ikke velges til representanter. Det samme gjelder Høyesteretts medlemmer og de tjenestemenn som er 

ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet.  

Statsrådets medlemmer kan ikke møte som representanter på Stortinget så lenge de har sete i statsrådet. 

Heller ikke kan statssekretærene møte som representanter så lenge de bekler sine embeter, og de politiske 

rådgivere ved statsrådets kontorer kan ikke møte på Stortinget så lenge de innehar sine stillinger.»152 

 

Dersom en representant gjenvinner valgbarheten før perioden er utløpt, kan vedkommende da 

gjenoppta vervet? Grunnloven er taus på dette området. For å forhindre at regjeringen påvirker 

Stortingets sammensetning mener Smith det taler for et benektende svar.153  

 

Stortingsarkivar Borlaug forklarer i samtale 10. mars 2020 at det ikke foreligger fritakssøknader 

i disse tilfellene, fordi representanten har trådt ut av Stortinget. Denne type uttredelse har skjedd 

 
148 Skiphamn (2017) 

149 Stortinget (juni 2014) s. 3231  

150 Smith (2017) s. 188 

151 Stortinget (oktober 2014) 

152 Grunnloven (1814) § 62 

153 Smith (2017) s. 189 
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fire ganger. Årsaken har vært at representanten skal tiltre en stilling i utenrikstjenesten, som 

etter Grunnloven § 62 første ledd ikke er forenlig med stortingsvervet.154   

 

Den første saken er Edvard Hambro (H) som trådte ut 23. mai 1966 for å fungere som FN-

ambassadør.155  

 

Det andre saken gjaldt også en ambassadørpost. Her var det Reiulf Steen (Ap) som trådte ut 1. 

juli 1992 for å fungere som ambassadør i Chile.156  

 

Den tredje saken angikk Sverre Mauritzen (H) som trådte ut 1. september 1993 for å bli 

ambassaderåd på det som den gang var den norske EF-delegasjonen i Brüssel.157  

 

Den fjerde saken er Erik Solheim (SV)158 som trådte ut 1. april 2000 for å bli spesialrådgiver i 

Utenriksdepartementet. Solheim skulle fungere som fredsmekler på Sri Lanka.159 Han fikk 

fritak for sesjonen 2000/2001 og da dette var en automatisk uttreden, ble det kun forelagt en 

meddelelse om at han hadde tiltrådt utenrikstjenesten. Denne ble forøvrig behandlet tre dager 

etter at han trådte ut, i møte på Stortinget tirsdag 4. april 2000, og ble følgelig vedtatt.160  

 

6.5 Utnevnelse til statsråd og statssekretær  

Jeg har beskrevet to situasjoner der representer og vararepresentanter får permisjon eller fritak 

fra vervet. I tillegg kommer situasjonen der representanter og vararepresentanter enten blir valgt 

til statsråd etter Grunnlovens § 12 eller beskikkes som statssekretær etter Grunnloven § 14. 

Denne ordningen utfordrer etter min mening den konstitusjonelle rollefordelingen mellom 

statsmaktene, særlig fordi det gir den utøvende makt mulighet til å påvirke den lovgivende 

makts sammensetning. 

 

Det er viktig å merke seg at det denne type permisjon ikke innvilges av presidentskapet, jf. § 5 

i forretningsordenen. I et slikt tilfelle fratrer stortingsrepresentanten vervet i medhold av 

Grunnloven § 62 andre ledd.  I 2016 ble det fremstilt endringsforslag til Grunnloven § 14 om 

utnevnelse av statssekretærer. Forslagsstillerne ønsket et forbud mot å utnevne 

stortingsrepresentanter til statssekretærer, men det ble ikke vedtatt.161  

 
154 Konstitusjonell avdeling. Permisjon for representanter og vararepresentanter til Stortinget. Notat 27.11.17 s. 

3 

155 Hambro (u.å.) 

156 Steen (u.å.) 

157 Mauritzen (u.å.) 

158 Solheim (u.å.) 

159 Regjeringen (2000) 
160 Stortinget (2000) 

161 Dok. 12:40 (2015-2016) 
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De som blir statsråder, trer ut av ombudet som stortingsrepresentant. Hva skjer i tilfellet der de 

blir erstattet av nye statsråder og kommer tilbake til Stortinget før valgperioden er utløpt? Da 

vil vedkommende i utgangspunktet være valgbar igjen. Etter Grunnloven er det ikke klart 

hvorvidt personen gjeninntrer vervet.162  

 

Ordningen er omdiskutert og Smith påpeker at denne type permisjon muliggjør regjeringens 

påvirkning av Stortingets sammensetning.163 Det er i denne sammenheng nødvendig å redegjøre 

for noen forskjeller mellom statsråder og statssekretærer. Statsråder er en del av Kongens råd, 

og de innehar et konstitusjonelt ansvar som setter dem i en særstilling ved at de er 

parlamentarisk ansvarlig overfor Stortinget. Statssekretærer innehar ikke den samme rollen og 

ansvaret og selv om jobben deres er å fungere som stedfortredere i mange sammenhenger, går 

grensen ved selve Stortinget. Et slikt forslag ble nedstemt og begrunnet nettopp med at det ville 

«reise spørsmålet om parlamentarisk ansvar, noe som ville gjøre det uklart hvorvidt statsråden 

eller statssekretæren har det endelige ansvar.» 164  

 

Et sentralt spørsmål som bør stilles er derfor hvorvidt en statsmakt skal ha direkte innflytelse 

på en annen? Etter min mening er det særlig to argumenter som taler mot utnevnelse av 

representanter til statsråder og statssekretærer. For det første griper den inn i velgerkontrakten 

som ligger til grunn for ombudsplikten. For det annet skaper dagens ordning uklarhet i de 

«institusjonelle grenselinjene» mellom den lovgivende og utøvende makt.165 Skal Stortinget 

effektivt kunne kontrollere regjeringen, må det beholde sin uavhengighet. Hensynet til velgerne 

og maktfordelingsprinsippet bør derfor veie tyngst. Argumenter for å la dagens ordning bestå 

ligger i selve praktiseringen av den som generelt må sies å ha vært forsiktig.   

 

6.6 Utnevnelse til politisk rådgiver  

Langt på vei gjør de samme hensynene seg gjeldende når en stortingsrepresentant blir utnevnt 

til politiske rådgiver. Som statsråder og statssekretærer trer også disse ut etter Grunnloven § 62 

andre ledd. Allikevel er det noen forskjeller ved at en politisk rådgiver ikke er utnevnt av 

Kongen i statsråd, men er ansatt av Statsministerens kontor. En statssekretær har 

beslutningsmyndighet, sammenlignet med en politisk rådgiver. 

 

6.7 Straffedømt og stortingsvervet 

Spørsmålet om fritak fra ombudsplikten kommer som tidligere nevnt til uttrykk ved «opprykk», 

«nedrykk» eller «bortrykk». Ved «nedrykkstilfellene» har stortingsrepresentanten blitt anklaget 

 
162 Smith (2017) s. 188-189 

163 Smith (2017) s. 188 

164 Andersen (2011) 

165 Tetzschner (2020) s. 629 
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for straffverdige eller andre klanderverdige forhold. Spørsmålet blir satt på spissen ved tilfeller 

der stortingsrepresentanten blir straffedømt. Mestad reiser spørsmålet om en slik situasjon kan 

gjøre at en representant ikke kan velges eller har krav på fritak. Spørsmålet besvares 

benektende.166 

 

Grunnlovens § 63 oppstiller som utgangspunkt at stortingsrepresentanten, gitt at vedkommende 

er lovlig valgt, har en rett så vel som en plikt til å utøve vervet. For straffedømte foreligger 

ingen særregler.167 Derfor er det rettslig sett ingen hinder for at en straffedømt kan bli valgt inn 

på Stortinget. 

 

Det samme gjelder tap av retten til å utøve vervet om representanten skulle bli straffedømt. 

Derimot kan stemmerett og valgbarhet tapes om man dømmes i riksrett for brudd på 

konstitusjonelle plikter, jf. Grunnloven § 86.   

 

Når det gjelder rettspraksis finnes det etter andre verdenskrig kun ett eksempel på at et valgt 

verv ble vurdert fradømt, jf. Rt. 1961 s. 899. Saken gjaldt spørsmålet om et herredsstyremedlem 

skulle fradømmes sitt verv grunnet ulovlig spritsalg (såkalt «gauking»). Høyesterett kom under 

dissens 3-2 til at vervet ikke skulle fradømmes. Avgjørelsen gjelder ingen stortingsrepresentant, 

men det kan forutsettes at hensynene vil være de samme i diskusjonen om fradømmelse av 

stortingsverv, da begge gjelder folkevalgte verv. 

 

Førstvoterende, dommer Helgesen, sluttet seg her til byrettens enstemmige avgjørelse om at 

herredsstyremedlemmet ikke burde fradømmes sin stilling. Førstvoterende var i «atskillig tvil», 

men påpeker som byretten at «domstolene i spørsmål om fradømmelse av et ombud bør vise 

noen varsomhet».168 Grunnlaget for ombudsplikten er stemmeretten, og byretten påpeker i sin 

dom på at domstolene må «vise varsomhet ved å stille seg i velgernes sted». Førstvoterende 

viser til Innstilling O. III (1953) som gjaldt endringer i lovgivning om rettighetstap. 

Justiskomitéen påpekte i innstillingen at det innebærer «atskillelige prinsipielle betraktninger» 

når domstolen har adgang til å idømme tjenestetap.169  

 

Når det gjelder spørsmålet om tap av stortingsverv som følge av lovbrudd, enten i sin 

alminnelighet eller i tilknytning til forhold i egenskap av å være representant, er det kun tre 

teoretikere som reiser spørsmålet. Aschehoug og Morgenstierne inntar motstridende 

standpunkter på dette området, mens Castberg slutter seg til sistnevntes forståelse. 

 

 
166 Mestad (2020) s. 6 

167 Bråthen (1986) s. 12 

168 Rt. 1961 s. 899 s. 900 

169 Rt. 1961 s. 899 s. 900 
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Etter Aschehougs oppfatning kan ikke alminnelig lovgivning bestemme at en representant har 

mistet sitt sete på Stortinget.170 Embetsmenn kan miste sin stilling etter Grunnlovens § 2-34 

påpeker Aschehoug, men dette gjelder ikke for det «Ombud at være Storthingsræpresentant». 

Dette fordi bestemmelsene om dette tilhører «efter sin Natur Grundloven» og det vil videre 

ligge utenfor den lovgivende makts «Beføielse» å enten bestemme at en som er straffedømt 

ikke kan velges til stortingsrepresentant eller at vedkommende har forbrutt seg mot setet.171  

 

Her går Morgenstierne i motsatt retning og åpner opp for at stortingsvervet kan opphøre ved 

dom som «anden offentlig Tjeneste», enten ved brutt på alminnelig straffelovgivning eller 

forbrytelser begått i kraft av å være stortingsrepresentant.172 Merk at Morgenstierne ikke gir 

noen ytterligere eksempler, og han har heller ingen dypere begrunnelse for sitt standpunkt:  

 

«Andre end de nævnte Grunde til Hvervets Ophør kjender vor Forfatning ikke. Navnlig savner Storthinget Adgang 

til at afvise nogen Repræsentant paa Grund af uværdigt Forhold eller Tab af medborgerlig Agtelse, hvor der ikke 

er Adgang til at ramme ham enten ved en Tiltale eller Dom, der medfører Suspension eller Tab af Stemmeret, eller 

ved en Dom gaaende ud paa Tab af Valgbarhed eller af Ombudet som Repræsentant.»173 

 

Castberg åpner også opp for at stortingsvervet kan bortfalle ved straffedom.174 Her viser 

Castberg til daværende alminnelige borgerlige straffelov §§ 29 (1) og 30 (1) (tap av offentlig 

tjeneste som tilleggsstraff) og § 15 (straff som hovedstraff).  

6.8 Alvorlig sykdom og stortingsvervet  
Hva om stortingsrepresentanten i løpet av valgperioden blir alvorlig syk, for eksempel at han 

får diagnostisert Alzheimer eller Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)? Kan han da be seg fritatt 

eller skal man suspenderes fordi varaen blir innsatt? Hvor langvarig må tilfellet være for om 

man eventuelt fritas eller suspenderes? Denne type alvorlig sykdom og eventuelle mekanismer 

for avgjørelse er ikke drøftet i teorien. Da det som nevnt er opp til Stortingets presidentskap å 

avgjøre fritakssøknader, er det grunn til å anta at også et slikt tilfelle vil være opp til deres 

skjønnsmessige vurdering. I forbindelse med pandemien har representant Trine Skei Grande 

fått permisjon fra å møte i Stortinget fordi hun er i risikogruppen.175 Det vil altså si at også faren 

for alvorlig sykdom kan medføre innvilgelse av permisjon eller fritak.176 Derfor kan det også 

være grunn til å anta at alvorligere sykdomstilfeller vil gi permisjon.  

 

 
170 Aschehoug (1875) s. 387 

171 Aschehoug (1845) s. 387 

172 Morgenstierne (1909) s. 270 

173 Morgenstierne (1909) s. 271 

174 Castberg (1935) s. 325-326 

175 Stortinget (21. mars 2020) 

176 Kolseth, Vestheim og Vigsnæs (2020) 
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6.9 Sykepermisjon 

I løpet av en valgperiode vil normalt en stortingsrepresentant ha fravær som følge av sykdom 

eller fødsel. Smith mener det er «vanskelig å si» at fravær på grunn av sykdom eller fødsel er i 

strid med utøvelsen av vervet.177 For å få klarhet i praktisering av regelverket kontaktet jeg 

Konstitusjonell avdeling på Stortinget. Leder for Stortingssekretariatet, Jarle Skjørestad, 

redegjør i korrespondanse at om en representant blir syk, kan vedkommende få innvilget 

permisjon. Det må dokumenteres med sykemelding. Denne permisjonen og innkalling av 

vararepresentant er ikke alltid nødvendig. Hvis partiet har nok representanter inne til å foreta 

«utbytting», skjer heller det. Formelt har denne ordningen ikke hjemmel i Stortingets regelverk, 

men i praksis innebærer det at partiene samlet sett er enige om at et forholdsmessig antall av 

representantene, 60 prosent, skal være til stede for at Stortinget skal være beslutningsdyktig.178  

 

7 Komparativ analyse 

7.1 Grunnlaget for en komparativ analyse  

For å sette vår ombudsplikt inn i en nødvendig kontekst vil jeg i denne delen av avhandlingen 

se hvordan de øvrige skandinaviske landene, Sverige og Danmark, har valgt å forplikte sine 

folkevalgte. Som jeg har vist har vår ombudsplikt ligget nokså fast i ordlyd og innhold siden 

1814. Rettshistorisk kan den også spores tilbake til middelalderen. Den komparative analysen 

viser at våre skandinaviske naboland har utviklet andre mekanismer for sine folkevalgte enn 

ombudsplikten.  

 

I Norge har stortingsrepresentantene altså ingen mulighet til å forlate vervet, mens i Sverige 

kan en representant enten forlate sitt sete om Riksdagen samtykker til det179 eller bli tvunget til 

å forlate setet om vedkommende har vist seg «uppenbart olämpligt».180 I Danmark kan et 

medlem av Folketinget enten nedlegge sitt verv eller så kan Folketinget suspendere et medlem 

som ikke lenger vurderes «verdig» eller straffedømmes, jf. Grundloven (1953) § 30.181  

 

Oppsummert er det særlig tre funn jeg vil peke på. For det første stilles det i verken Sverige 

eller Danmark formelle krav til begrunnelse om man ønsker å frasi seg vervet. I Sverige har det 

aldri skjedd at Riksdagen har nektet en representant å tre av, og i Danmark trengs det ikke 

engang begrunnelse. For det annet fører verken Sverige eller Danmark noen offisiell statistikk 

over folkevalgte som velger å frasi seg vervet eller blir bedt om å fratre. For det tredje vitner 

antallet ganger en representant har blitt adskilt fra vervet eller bedt om å fratre, at praksis 

 
177 Smith (2017) s. 188 

178 Skjørestad (2020) (Personlig meddelelse) 

179 Riksdagsordning (2014:801) 12 KAP. VAL INOM RIKSDAGEN § 4 [Sverige] 

180 Regeringsform (1974:152) 4 kap. Riksdagsarbetet Ledamöternas ställning § 11 [Sverige] 

181 Danmark Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953 § 30 
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håndheves nokså strengt. Selv om ordningene rundt fratredelse er forvaltet av henholdsvis 

Riksdagen og Folketinget er de i liten grad omdiskutert rettslig og politisk.  

 

7.2 Plikten til å fungere i vervet  

7.2.1 Norge 
Stortingsrepresentanten har etter Grunnloven § 63 plikt til å motta vervet og rett til å utøve det. 

Ved to anledninger er det fremsatt representantforslag om rett til å nedlegge vervet som 

stortingsrepresentant på nærmere angitte vilkår. Disse har ikke blitt vedtatt.182 I Innst. S 161 

(2015-2016) ble det påpekt at endringsforslaget kunne medføre å «svekke bevisstheten» om 

den grunnlovsforankrende plikten som ligger i stortingsvervet.183  

 

7.2.2 Sverige  
I Sverige finnes det en rett til å frasi seg oppdraget sitt. De relevante bestemmelsene finnes i 

Riksdagsordningen og Regeringsformen: 
 

Riksdagsordning (2014:801) 

«12 KAP. VAL INOM RIKSDAGEN 

«Skyldighet att kvarstå i uppdrag 

4 §   Den som har valts till ett uppdrag får inte lämna uppdraget utan att riksdagen medger det.»184 

 

Regeringsformen 

«11 § En riksdagsledamot eller en ersättare får inte lämna sitt uppdrag utan att riksdagen har medgett det. 

 

Når det finns anledning till det, skal Valprövningsnämnden självmant pröva om en ledamot eller en ersättare är 

behörig enligt 3 kap. 4 § andre stycket. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag.  

En ledamot eller en ersättare får i annat fall skiljas från uppdraget endast om han eller hon genom brott har visat 

sig uppenbart olämplig för uppdraget. Beslut om detta fattas av domstol. Lag (2010:1408).»185 

 

Som et generelt utgangspunkt kan et medlem forlate sitt riksdagsoppdrag under valgperioden, 

forutsatt at han får riksdagens samtykke, jf. Regeringsformen kapittel 4 § 11. Smith viser for 

eksempel til at tidligere statsministere Göran Persson og Fredrik Reinfeldt har benyttet seg av 

denne muligheten.186 Det samme gjelder for oppdrag medlemmet tiltrer etter å ha blitt valgt inn, 

for eksempel til en av de 15 komiteene i Riksdagen.187 Formelt finnes det altså ingen rett for et 

medlem til å nedlegge vervet sitt på eget initiativ. Kravet til at riksdagen må gi sitt samtykke 

må sees i sammenheng med ønsket om å beskytte integriteten til det enkelte riksdagsmedlem. 

Målet er at vedkommende skal utøve oppdraget sitt fritt og selvstendig, uten press fra andre, 

som for eksempel partigruppen eller regjeringen. Praksis er at riksdagen alltid aksepterer 

riksdagsmedlemmets ønsket om å avtre. Ifølge Johan Welander, kammersekretær ved 

 
182 Dok. 12:21 (2007–2008) og Dok. 12:37 (2011–2012), Innst. 161 S (2015–2016) og Dok. 12:30 (2015–2016) 

183 Innst. S. nr. 161 (2015-2016) s. 3 

184 Riksdagsordning (2014:801) [Sverige] 

185 Regeringsform (1974:152) 4 kap. Riksdagsarbetet Ledamöternas ställning § 11 [Sverige] 

186 Smith (2017) s. 188 

187 Lindstam (2019) s. 14 [Sverige] 



33 

 

Centralkansliet i Sveriges riksdag, har det «aldrig förekommit att riksdagen har nekat en 

ledamot att lämna sitt uppdrag.»188 Dette viser et klart skille i praksis mellom Norge og Sverige.  

 

Riksdagsvervet består selv om medlemmet velger å ikke delta i arbeidet. Dette fordi vervet er 

å anse som et «förtroendeuppdrag» fra velgerne som de normalt bare kan ta stilling til hvert 

fjerde år ved valg.189   

 

Etter Regeringsformen § 11 stilles ingen krav til årsak for at man trer ut. Ifølge Welander skjer 

det «relativt ofta»190 at et riksdagsmedlem forlater vervet, og det skjer ofte fordi de har fått 

andre oppdrag. Verken Danmark eller Sverige fører noen offisiell statistikk over medlemmer 

som frasier seg vervet eller blir bedt om å fratre. Dette blir også bekreftet gjennom 

korrespondanse med Peder Nielsen, kanslichef ved Konstitutionsutskottet i Sveriges Riksdag. 

Han skriver at «jag har ingen sådan lista och jag har inte heller hört att det ska finnas någon 

sådan.»191 

 

Welander sendte meg en oversikt over medlemmer som har forlatt vervet i valgperioden 2014-

2018. Sammenlagt er det 33 riksdagsmedlemmer. De fordeler seg på tre kategorier, den første 

er «avgången» hvor det er 28 tilfeller, den andre er «Europaparlamentariker» hvor det er to 

tilfeller og den tredje er «avliden» som er tre tilfeller. 

Som tidligere nevnt trenger et medlem godkjennelse fra Riksdagen om vedkommende vil frasi 

seg vervet. Beslutningen i slike spørsmål «fattas av kammaren utan föregående 

utskottsberedning» uttaler riksdagsdirektør Ingvar Matsson sammen med Peder Nielsen i felles 

e-post.192 Det finnes to situasjoner der et medlem kan skilles fra oppdraget (utenom ved 

dødsfall), og de påpeker at disse også reguleres i Regeringsformen kapittel 4 § 11. Den første 

situasjonen skjer der Valprövningsnämnden har funnet at et medlem ikke oppfyller 

stemmeretts- og valgbarhetsvilkårene, jf. Regeringsformen kapittel 3 § 4. Den andre situasjonen 

skjer der en domstol bestemmer at medlemmet skal skilles fra oppdraget om vedkommende 

gjennom brudd har vist seg «uppenbart olämpligt». Avslutningsvis påpeker de at det ikke finnes 

noen mulighet for verken velgere eller parti å skille et medlem fra oppdraget.  

 

Ifølge Vallag (2005:837) kapittel 14 § 14193 skal hvert riksdagsmedlem ha minst tre 

vararepresentanter. Håkan Strömberg og Bengt Lundell påpeker at «om en riksdagsledamot 

 
188 Intervju per e-post 11. mars 2020  

189 Starrsjö (2019) 

190 Welander (2020) (Personlig meddelelse) [Sverige] 

191 Nielsen (2020) (Personlig meddelelse) [Sverige] 

192 Matsson / Nielsen (2020) (Personlig meddelelse) [Sverige] 

193 Vallag (2005:837) [Sverige] 
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lämnar sitt uppdrag, fortsätter tjänstgörande ersättare att utöva sitt uppdrag till dess en ny 

ledamot har utsetts (RO 5 kap. 6 §).»194 

 

7.2.3 Danmark 
I Danmark er det generelle utgangspunktet at et medlem av Folketinget kan nedlegge mandatet 

når som helst. Utgangspunktet utledes av Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget, jf. § 5: 

 

«§ 5. Ingen kan opstilles til valg uden selv at have anmeldt sig som kandidat til valget.»195 

 

Ifølge professor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, Jørgen Albæk Jensen, innebærer 

§ 5 at det er frivillig om man ønsker å «oppstille» seg til Folketinget. «Da kan man altså ikke 

kan bli valgt til Folketinget uden selv at ønske det, antages det at indebære, at man også til 

enhver tid kan nedlægge sit mandat i Folketinget.» Jensen påpeker at dette er motsatt av 

medlemskap i kommunestyret, som etter kommunalvalgloven er å anse som et borgerlig ombud. 

Da verken folketingsvalgloven eller Grundloven inneholder en slik hjemmel, kan vervet som 

folketingsmedlem heller ikke være å anse som et ombud.196 Dette motsetningsvis til den 

ombudsplikt som gjelder for stortingsrepresentantene.  

 

Siden det ikke er påkrevet å sitte en hel valgperiode, behøves det heller ikke hjemmel og heller 

ingen ytterligere begrunnelse. Prosedyren er altså ingen annen enn at medlemmer meddeler til 

formannen at de nedlegger sitt mandat. 

 

7.3 Muligheten til å frata noen vervet som folkevalgt  

7.3.1 Norge 
I Norge er det utgangspunktet at man ikke kan fradømme en stortingsrepresentant vervet som 

folkevalgt, jf. min tidligere redegjørelse i kapittel 6.7 Straffedømt og stortingsvervet.  

Idømmelse av rettighetstap i straffesak ble drøftet i NOU 1992: 23 Ny straffelov – alminnelige 

bestemmelser s. 185 og Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff (straffeloven) s. 320. Når 

det gjelder praksis angående straffeloven § 56, viser jeg til min tidligere omtale av Rt. 1961 s. 

899.  

  

Det har ved to anledninger blitt fremmet forslag fra Carl I. Hagen (Frp)197 om å endre 

Grunnloven slik at en stortingsrepresentant fratas vervet dersom medlemskapet i partiet eller 

partiets stortingsgruppe opphører.198 Disse ble ikke vedtatt. 

 
194 Lundell og Strömberg (2019) s. 43 [Sverige] 

195 Folketingsvalgloven § 5 [Danmark] 

196 Jensen (2020) (Personlig meddelelse) [Danmark] 

197 Hagen (u.å.) 

198 Dok. 12:6 (1995-1996) og Dok. 12:11 (1999-2000) 
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Tore Bråthen redegjør i en artikkel fra 1984 for to situasjoner som kan medføre tap av 

stortingsvervet. Den første er at valgbarheten tapes ved at stortingsrepresentanten taper 

stemmeretten. Konsekvensen er da at vedkommende mister retten til å utøve vervet. Det er ikke 

uttrykt i verken Grunnlov eller lov, men etter Bråthens mening følger dette av en tolkning av 

Grunnloven § 61 (stemmerettbetingelse for valgbarhet).199 Mister man valgbarheten, mister 

man stortingsvervet. En slik forståelse tar også Aschehoug til orde for. Den andre situasjonen 

er at en stortingsrepresentant kan bli fradømt retten til å utøve vervet. Ifølge Bråthen følger 

dette ikke av Grunnloven, men av enkelte lovbestemmelser, uten at han gir noen nærmere 

eksempler på dette. Etter min mening er dette mer tvilsomt. Etter Grunnloven § 66 er 

representantene «befriet fra personlig heftelse, med mindre de gripes i offentlige forbrytelser.» 

Dette er jo nettopp for å verne om stillingen som representant. Videre vil en fradømmelse av 

vervet i alminnelig domstol rokke ved selve grunnlaget for ombudsplikten, som er 

velgerkontrakten. 

 

Etter Grunnloven § 64 skal Stortinget ta stilling til lovligheten av representantens fullmakter, 

men prøvelsesadgang gjelder kun for å fastslå om valget er lovlig. Er man lovlig valgt, må 

representanten kunne møte og utøve vervet. Dette kan sammenlignes med Danmark, der 

valgbarhet etter hvert folketingsvalg gjennomgås av et midlertidig Udvalg til Valgs Prøvelse, 

jf. Grundloven § 33.    

 

7.3.2 Sverige  
I Sverige kan et medlem av Riksdagen bli tvunget til å forlate sitt oppdrag om vedkommende 

begår handlinger som gjør at man anses «uppenbart olämplig» for oppdraget.200 Den aktuelle 

bestemmelsen finnes i Regeringsformen:  

 

«11 § En riksdagsledamot eller en ersättare får inte lämna sitt uppdrag utan att riksdagen har medgett det. 

Når det finns anledning till det, skal Valprövningsnämnden självmant pröva om en ledamot eller en ersättare är 

behörig enligt 3 kap. 4 § andre stycket. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag.  

 

En ledamot eller en ersättare får i annat fall skiljas från uppdraget endast om han eller hon genom brott har visat 

sig uppenbart olämplig för uppdraget. Beslut om detta fattas av domstol. Lag (2010:1408).»201 

 

Hvorvidt medlemmet er «behörig» avgjøres av Valprövningsnämnden og kan sammenlignes 

med Folketingets Udvalg til Valgs Prøvelser. Å skille et medlem fra oppdraget er det kun tale 

om i tilfeller der medlemmet har vist seg «uppenbart olämpligt» og har fått fengselsstraff på to 

 
199 Bråthen (1984) s. 14 

200 Riksdagen (u.å.) [Sverige] 

201 Regeringsform (1974:152) 4 kap. Riksdagsarbetet Ledamöternas ställning § 11 [Sverige] 
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år eller mer av domstolen, jf. Brottsbalk (1962:700) kapittel 20 § 4.202 «Brottet» som er begått 

av medlemmet behøver ikke å ha noen sammenheng med utøvelsen av oppdraget. 

Bestemmelsen har også en viss tilbakevirkende kraft, da brudd som ble begått før medlemmet 

ble valgt inn Riksdagen, også kan straffes.203  

 

Denne avgjørelsen tas av en domstol ex officio. En utfordring er at det derfor kan ta nokså lang 

tid før saken er endelig avgjort i rettssystemet. I forarbeidene ble det derfor foreslått at 

avskjedsspørsmål for riksdagsmedlemmer skulle behandles direkte av Högsta domstolen, men 

det ble ikke tatt til etterretning.204 Rent praktisk er det, gitt riksdagsmedlemmets stilling og 

konstitusjonelle ansvar, grunn til å anta at domstolene vil prioritere en slik sak.  

 

Riksdagen kan ikke avsette et riksdagsmedlem mot vedkommendes vilje, noe som ble poengtert 

av Grundlagberedningen som uttalte at det var «principiellt mest tillfredsställande» at riksdagen 

selv avgjør søknad fra riksdagsmedlem om å forlate vervet.205 

 

I korrespondansen med Johan Welander viser han til to eksempler han har kjennskap til. 

Welander trekker også fram at det har hendt at riksdagsmedlemmer har valgt å gå av før 

domstolen har prøvd spørsmålet. Disse eksemplene er kun basert på Welanders egen kunnskap 

og han påpeker at han ikke kan svare på om listen er uttømmende: «Vi har tyvärr inte tillgång 

till någon sammanställning över detta.»206 Thomas Bull og Fredrik Sterzel bekrefter i 

Regeringsformen – en kommentar at det kun har skjedd to ganger i nyere tid at et medlem har 

blitt atskilt fra vervet.207  

 

Den første saken er RH 1997:48 der et riksdagsmedlem ble dømt for grovt bedrageri. I dommen 

ble det påpekt at for «personer som genom val utsetts till att representera medborgarna måsta 

höga krav kunna ställas.»208 

 

Den andre er Svea hovrätts dom av 1. juli 2001 i mål B nr. 1195-01.209 Riksdagsmedlemmet 

ble dømt for «misshandel, olaga hot, övergrepp i rättssak, ofredande och sexuellt ofredande.»210 

I Svea hovrätts dom av 6. desember 2016 i mål nr. 1972-16 var spørsmålet om et 

 
202 Brottsbalk (1962:700) 20 kap. Om tjänstefel m.m. § 4 [Sverige] 

203 Prop. 1975:78 s. 151 

204 Prop. 1973:90 s. 267 

205 Prop. 1973:90 s. 269 

206 Welander (2020) (Personlig meddelelse) [Sverige] 

207 Bull og Sterzel (2015) s. 139 [Sverige] 

208 RH 1997:48 [Sverige] 

209 Svea hovrätt 2001 [Sverige] 

210 Starrsjö (2019) [Sverige] 
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riksdagsmedlem hadde brutt bokføringsloven.211 Retten kom frem til at bruddet ikke var 

«tillräckligt grovt» til at man kunne skille riksdagsmedlemmet fra sitt oppdrag.  

 

Et riksdagsmedlem kan altså skilles fra oppdraget sitt av en domstol, men ellers har verken 

partiet eller velgerne noen mulighet til å tilbakekalle oppdraget i løpet av valgperioden. 212  

Prinsippet er at et riksdagsmedlem har fått et «förtroendeuppdrag» av velgerne og derfor ikke 

kan avsettes mot sin vilje. Overordnet bidrar dette også til å verne om riksdagsmedlemmets 

selvstendighet og integritet. Dette må sees i sammenheng med hensynet til 

maktfordelingsprinsippet og bestemmelsene i §§ 10-12 som skal forhindre at regjeringen griper 

«otilbörligt» inn i riksdagens arbeid.213  

 

7.3.3 Danmark 
I Danmark kan et folketingsmedlem tvinges ut om vedkommende ikke lenger vurderes som 

«verdig» eller straffedømmes etter bestemmelsene i Grundloven § 30 og § 33: 

 

«§ 30 

Stk. 1. Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en 

handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. 

Stk. 2. Tjenestemænd, som vælges til medlemmer af Folketinget, behøver ikke regeringens tilladelse til at 

modtage valget.»214 

«§ 33 Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har 

mistet sin valgbarhed.»215 

 

Norge har hatt ombudsplikt siden 1814 og Danmark har hatt verdighetskrav til sine folkevalgte 

siden 1849. Begge begrunner dette med hensynet til at det å være folkevalgt er så «høyverdig» 

at det må stilles særskilte krav; enten til å stå i selve vervet som i Norge eller til vedkommende 

som bekler dette vervet som i Danmark. 

 

Siden 1953 har fire folketingsmedlemmer blitt funnet uverdige etter Grundloven § 30 Stk. 1. 

Verdighetskriteriet som er oppsatt i § 30 Stk. 1 vurderes av Folketinget, jf. § 33. Det er det 

midlertidige utvalget Udvalget til Valgs Prøvelse som avgjør. Etter praksis regnes man som 

uverdig til å være medlem av Folketinget om man er idømt frihetsstraff.216 Udvalget vurderer 

spørsmålet og stiller eventuelt forslag som det stemmes over i Folketinget. 217 Kompetansen til 

å fatte disse avgjørelsen tilfaller altså Folketinget, men det kan allikevel ikke utelukkes at en 

 
211 Svea hovrätt 2016 [Sverige] 

212 Holmberg og Stjernquist (2003) s. 110 [Sverige] 

213 Bull og Sterzel (2015) s. 139 [Sverige] 

214 Min Grundlov (2017) § 30 s. 36 [Danmark] 

215 Min Grundlov (2017) § 33 s. 38 [Danmark] 

216 Min Grundlov (2017), § 33 s. 36 [Danmark] 

217 Min Grundlov (2017) § 33 s. 38 [Danmark] 
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sak kan bli gjenstand for domstolsprøvelse ved «ekstraordinære tilfælde» hvor utelukkelsen 

bærer preg av «magtfordrejning».218 Etter § 30 Stk. 2 kan tjenestemenn velges til Folketinget 

og trenger ikke regjeringens tillatelse. 219 I Norge kan en ansatt i departementet ikke bli 

stortingsrepresentant. Det anses som en utelukkelsesgrunn.220 

 

Hva ligger i verdighetskriteriet? Høyesterettsdommer Jens Peter Christensen drøfter 

verdighetskriteriet i Morgenavisen Jyllands-Posten.221 Likesom den norske Grunnloven har hatt 

ombudsplikten siden 1814 har man fra Danmarks første grunnlov (Junigrundloven av 1849) 

stilt et særlig verdighetskrav til Folketingsmedlemmer. Den nåværende Grundloven 1953 

fastslår at man for å være valgbar ikke må være «straffet for en handling, der i almindeligt 

omdømme gør [...] uværdig til at være medlem af Folketinget». Spørsmålet om 

verdighetskriteriet ble satt på spissen før folketingsvalget i juni 2019 da Klaus Riskær Pedersen, 

som samlet hadde blitt idømt mer enn 7 års fengsel, lå an til å bli valgt inn. 

 

Om et medlem som tidligere har mistet valgbarheten igjen velges inn, iverksettes samme 

prosedyre. Det er viktig å merke seg at det tidligere Folketingets vurdering ikke er bindende for 

fremtidige Folketing. Tap av verdighet kan altså gjenvinnes, noe sak 3 Mogens Glistrup (1983) 

illustrerer. Den vil bli gjennomgått under.   

 

Videre må det gjøres et skille i saker der straffbart forhold foreligger før valget og straffbart 

forhold skjer i løpet av valgperioden. Fellesprosedyren er at Udvalg til Valgs Prøvelse avgjør. 

Spørsmålet blir hva slags type kriminalitet og hvor mye som skal til for at en politiker anses 

«uværdig»? Daværende leder av Udvalg til Valgs Prøvelser, Peter Juel Jensen (Venstre), uttalte 

i et intervju med Berlingske at «(...) der vil kræve drøftelser, for i og med at der ikke er klare 

linjer på området, så er der ikke nogen fast procedure».222 Christensen påpeker at det avgjørende 

er verdighet og at det kun er Folketinget som kan avgjøre hva som legges i verdighetskriteriet: 

«Det er efter grundloven ikke afgærende, om den pågældende har sine egne vælgeres tillid. Det 

afgørende er, om den pågældende ”i almindeligt omdømme” er værdig. Som nævnt, er det 

Folketinget, og kun Folketinget, der afgør dette.»223  

 

Regelverket i lokalpolitikken ser ut til å være tydeligere:  

 

«Det fremgår af den kommunale og regionale valglov, at en strafbar handling ikke kan fratage en politiker 

valgbarheden, hvis der er gået tre år, efter at straffen er udstået. Er der tale om en forbrydelse, der har kostet 

 
218 Christensen, Jensen og Jensen (2012) s. 78 [Danmark] 

219 Min Grundlov (2017) § 31 s. 36 [Danmark] 

220 Rinnan (2001) s. 5  

221 Christensen (2019) [Danmark] 

222 Haslund (2015) [Danmark] 

223 Christensen (2019) [Danmark]  
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mere end et halvt års ubetinget fængsel, er politikeren diskvalificeret i fem år. Valgbarhedsnævnet har i årene løb 

givet det røde kort til en række lokalpolitikere. En opgørelse fra 2013 viste, at Valgbarhedsnævnet i en periode på 

ti år, fra 2002-2012, har behandlet 96 sager.»224  

 

Det er flere relevante eksempler og i noen grad en debatt over tid i Danmark om håndteringen 

av parlamentsmedlemmer som idømmes straff. Ifølge Christensen, Jensen og Jensen (2012) har 

Folketinget en «forholdsvis «blød» linje, hvor der har skullet ganske meget til, før et medlem 

mistede sin valgbarhed.»225 Siden 1953 har det skjedd fire ganger at et medlem har blitt fratatt 

sin valgbarhet og jeg vil i det følgende gjennomgå disse sakene.   

 

Sak 1: Thorstein Petersen (1957) 

Thorstein Petersen var i 1957 folketingsmedlem fra Færøyene. Han mistet valgbarhet etter at 

han ble idømt 40 dagers fengsel for økonomisk kriminalitet.226 Udvalg til Valgs Prøvelse uttalte 

at «det for hele det politiske livs sundhed er absolut nødvendigt […] at der ikke kan rejses den 

mindste tvivl om de enkelte folketingsmedlemmers hæderlighed, nøjagtighed og 

omhyggelighed i alle økonomiske spørgsmål.»227 

 

I innstillingen til Udvalget til Valgs Prøvelse ble det uttalt følgende:  

«Det er udvalgets opfattelse, at det for hele det politiske livs sundhed er absolutt nødvendigt, at folketinget udviser 

den yderste påpasselighed ved sådanne afgørelser, således at der ikke fra befolkningens side kan rejses den 

mindste tvivl om de enkelte folketingsmedlemmers hæderlighed, nøjaktighed og omhyggelighed i alle økonomiske 

spørgsmål eller om, at de på det nøjeste overholder de lovbestemmelser, som de selv eller tidligere medlemmer 

har gennemført.”228 

 

Folketinget vedtok med 136 stemmer (6 stemte blankt) at representanten Petersen hadde tapt 

sin valgbarhet.229  

 

Sak 2: Arnold Christian Normann (1973) 

Arnold Christian Norman (tidligere fiskeriminister) mistet valgbarheten på grunn av en 

trafikkforseelse som medførte uaktsomt drap på to personer.230 Christensen skriver dette om 

Norman: 

 

«Han var dømt for groft uforsvarlig kørsel og uagtsomt manddrab. Normann havde overhalet et langt vogntog 

med asfaltudlægger, ud over en fuld optrukket spærrelinje, og han havde derved forvoldt to modkørendes død. 

Straffen var mild, nemlig hæfte i 30 dage og frakendelse av førerbeviset i to år. Alligevel valgte et flertal i 

 
224 Haslund (2015) [Danmark] 

225 Christensen, Jensen og Jensen (2012) s. 77 [Danmark] 

226 Folketingstidende (1956/57), 2. samling, Forhandlingerne, spalte 886-895 og Tillæg B, spalte 77-80 [Danmark] 

227 Christensen (2019) [Danmark] 

228 Folketingstidende (1956/57), 2. samling, Tillæg B, spalte 78 [Danmark] 

229 Folketingstidende (1956/57), 2. samling, Forhandlingerne, spalte 895 [Danmark] 

230 Folketingstidende (1972/73), Forhandlingerne, spalte 1380-1392 og Tillæg B, spalte 68-80 [Danmark] 
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Folketinget at fratage Normann folketingsmandatet. Efter grundloven er det da heller ikke straffens størrelse, 

der er afgørende. Det afgørende er, om den handling vedkommende er straffet for, gør ham eller hende uværdig 

i almindeligt omdømme. Det fandt flertallet var tilfældet for Norman.» 231 [min utheving] 

 

I Innstillingen fra Udvalg til Valgs Prøvelser heter det:  

 

«Med den tiltagende trafikintensitet finder flertallet det væsentligt, at folketingets medlemmer ikke svækker 

befolkningens respekt for de gældende færdselsregler, og [NN] har efter flertallets oppfattelse tilsidesat de krav, 

man kan stille til et folketingsmedlem med hensyn til at efterleve de af ham selv eller andre i folketinget vedtagne 

lovbestemmelser, at han derved efter flertallets oppfattelse er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme 

gør ham uværdig til at være medlem af folketinget.»232 

 

Folketinget vedtok med 88 mot 77 stemmer (5 stemte blankt) at valgbarheten var gått tapt.233  

 

Sak 3: Mogens Glistrup (1983) 

Mogens Glistrup ble utelukket fra Folketinget etter at han i Høyesterett ble idømt tre års fengsel 

for grovt skattejuks og en bot på 1 million danske kroner for overtredelse av straffeloven, 

skattekontroll-loven og kildeskattloven og retten til å drive advokatvirksomhet.234  

 

Han ble valgt inn på nytt og ble igjen fratatt valgbarheten i 1984. Etter nok et gjenvalg i 1987 

ble han ikke fratatt valgbarheten.235 Saken viser at man kan gjenvinne verdigheten. Folketingets 

flertall la vekt på «at fængselsstraffen nu er afsonet, og at der er udvist god vilje til at afvikle 

bøden gennem overholdelse af indgåede aftaler om betaling. Der er herudover lagt vægt på den 

tid, der er hengået, siden lovovertrædelsen fandt sted.»236 

 

I innstillingen fra Udvalg til Valgs Prøvelser ble det påpekt at det er viktig at folketinget utviser 

stor hederlighet og påpasselighet i sine økonomiske forhold. Flertallet uttalte følgende: 

 

«Det må derfor betragtes med megen alvor, at et medlem er fundet skyldig i forsætlig overtrædelse af flere 

bestemmelser i såvel skattelovgivning som i straffeloven, hvor også straffelovens § 289 om skattesvig af særlig 

grov karakter har fundet anvendelse, og er idømt en så alvorlig straf som fængsel i 3 år med en tillægsbøde på 

1.000.000 kr. samt er fradømt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre, idet, som det siges i højesterets 

dom, «de pådømte forhold gør tiltalt uværdig til den agtelse og tillid, som må kræves til udøvelse af 

advokatvirksomhed». Mogens Glistrup har efter flertallet opfattelse hermed tilsidesat de krav, man kan stille til et 

folketingsmedlem med hensyn til at efterleve de af ham selv eller andre i folketinget vedtagne lovbestemmelser, og 

han er efter flertallets opfattelse «straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være 

medlem af folketinget».237 

 
231 Christensen (2019) [Danmark] 

232 Folketingstidende (1972/73), Tillæg B, spalte 74 [Danmark] 

233 Folketingstidende (1972/73), Forhandlingerne, spalte 1391 [Danmark] 

234 Folketingstidende (1982/83), Forhandlingerne, spalte 2904 [Danmark] 

235 Folketingstidende (1982/83), Forhandlingerne, spalte 12877- 12900 og Tillæg B, spalte 2895-2972 

[Danmark] 

236 Christensen (2019) [Danmark] 

237 Folketingstidende (1982/83), Tillæg B, spalte 2916 [Danmark] 
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Flertallets innstilling ble sterkt imøtegått. Folketinget vedtok at han hadde tapt sin valgbarhet 

(og da også mandatet) med 128 mot 22 stemmer. 29 var fraværende.238 

 

Ved Folketingsvalget 10. januar 1984 ble Glistrup nok en gang valgt til folketingsrepresentant. 

Dette skjedde før han var ferdig med å sone fengselsstraffen og Folketinget godkjente derfor 

ikke valget. 139 representanter stemte mot godkjennelse og 18 stemte for.  

 

I innstillingen fra Udvalg til Valgs Prøvelser viser flertallet til tidligere uttalelser om viktigheten 

av stor hederlighet og påpasselighet i økonomiske forhold, mens mindretallet kom med 

prinsipielle betraktninger.239 

 

Sak 4: Hugo Holm (1990) 

I 1990 mistet folketingsmedlem Hugo Holm (Fremskridspartiet) sin valgbarhet etter at han ble 

idømt 6 måneder fengselsstraff for blant annet vold.240 Utvalgets innstilling ble vedtatt 

enstemmig med 124 stemmer.241 

 

Samlet sett gir de fire sakene inntrykk av at Folketinget praktiserer en nokså streng linje når de 

vurderer et medlems verdighet.  

 

8 Rettspolitiske betraktninger 

8.1 Valglovutvalget 2020  

Valglovutvalget skal etter sitt mandat «foreslå ny valglov og vurdere endringer i 

valgordningen».242 Utvalget skal etter planen levere sin innstilling til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 31. mai 2020. Jeg søkte om innsyn i den foreløpige innstillingen 

til Valglovutvalget 17. januar 2020. Begjæringen ble avslått 12. februar 2020. 

 

I e-postkorrespondanse med utvalgsmedlem Eirik Holmøyvik (professor i rettsvitenskap ved 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen) spurte jeg om Valglovutvalget har gjort seg 

noen tanker om ombudsplikten. Ombudsplikten er tema for utvalget, og de har sett på 

spørsmålet om permisjon fra stortingsvervet, men har ikke offentlige konklusjoner. Utvalget vil 

også «truleg» se så vidt på rettsgrunnlaget for å tape stortingsverv ved dom. Holmøyvik påpeker 

at hjemmelen i Grunnloven og straffeloven er noe uklar. Selv om det er et høyst aktuelt spørsmål 

 
238 Folketingstidende (1982/83), Forhandlingerne, spalte 12898 [Danmark] 

239 Bråthen (1986) s. 20 

240 Folketingstidende (1990/91), 1. samling, Forhandlingerne, spalte 1361-1363 og Tillæg B, spalte 33-46 

[Danmark] 

241 Folketingstidende (1990/91), 1. samling, Forhandlingerne, spalte 1362 [Danmark] 

242 Valglovutvalget (2020) 
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går utvalget ikke inn på hvorvidt Stortinget kan suspendere stortingsrepresentanter for 

straffbare eller andre klanderverdige forhold. «Dette spørsmålet er krevjande juridisk og 

politisk, og er aktualisert med dei seinaste sakene om juks med reiserekningar.» 243 

 

8.2 Prinsipielle spørsmål  
Ombudsplikten reiser en rekke prinsipielle spørsmål, og det er formålstjenlig å drøfte disse i en 

rettspolitisk sammenheng. Spørsmålene er som følger:  

 

• Spørsmål 1: Bør vi beholde ombudsplikten? 

• Spørsmål 2: I hvilken grad er fritak fra vervet grunnlovsstridig? 

• Spørsmål 3: Hva er rettsgrunnlaget for å tape stortingsvervet ved dom? 

• Spørsmål 4: Hvilken adgang har Stortinget til å suspendere representanter? 

• Spørsmål 5: Hvilken mulighet har stortingsrepresentanter til å nedlegge eget verv? 

• Spørsmål 6: Hvordan er forholdet mellom Grunnlovens møteplikt og straffelovens norm 

om at man skal sone en dom? 

• Spørsmål 7: Hva slags godtgjørelse skal en stortingsrepresentant få for vervet? 

 

Spørsmål 1: Bør vi beholde ombudsplikten? 

Det første spørsmålet går inn i selve kjernen av ombudsplikten: «Grunnlaget for ombudsplikten 

er stemmeretten.»244 Denne kontrakten tilsier at det er velgerne som innsetter deg og som en 

konsekvens bare de som kan fjerne deg fra vervet ved valg. Forstått slik kan ombudsplikten 

være et uttrykk for folkesuvereniteten. Stortinget - og domstol - må ha begrenset adgang til å 

overprøve folkets vilje slik det har kommet til uttrykk gjennom valg. Nå innehar kontrakter som 

regel en force majeure-klausul, og man kunne tenkt seg at liknende eksisterte også her.  

 

Spørsmål 2: I hvilken grad er fritak fra vervet grunnlovsstridig? 

Det andre spørsmålet berører den antatte grunnlovsstridigheten som Eivind Smith hevder 

foreligger.245 I praksis får stortingsrepresentanter fritak fra vervet og regjeringen «trekker» jo 

også stortingsrepresentanter ut av Stortinget hele tiden. Derfor burde behovet for slike løsninger 

ivaretas gjennom en mer helhetlig vurdering. Stortingsrepresentanter har to ganger fremmet 

grunnlovsendringsforslag som ville muliggjøre fritak på visse vilkår. Det har ikke blitt 

vedtatt.246 Endringsforslaget er utformet av Smith og består av tre alternativer:247  

 

 
243 Holmøyvik (2020) (Personlig meddelelse) 

244 Rinnan (2001) s. 5 

245 Smith (2017) s. 188 

246 Dokument nr. 12:21 (2007-2008) og Dokument 12:37 (2011-2012) 

247 Dok. 12:37 (2011-2012) 



43 

 

Alternativ 1 B (bokmål) er en generell fritaksbestemmelse som sier at Stortinget kan frita en stortingsrepresentant 

for den resterende valgperioden.  

 

Alternativ 2 B (bokmål) gjelder tilsvarende, men ved tilfellene der representanten skal utføre oppgaver av 

«nasjonal interesse». 

 

Alternativ 3 B (bokmål) gjelder tilsvarende, men er knyttet til regelen i § 66 om parlamentarisk immunitet.  

 

I Innst. S 161 (2015-2016) kommer kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall (med unntak 

for medlemmet fra SV) til at endringsforslaget kan «bidra til å svekke bevisstheten om den 

forpliktelse det innebærer å være stortingsrepresentant.»248 

 

Stortinget har rett til å etablere statspraksis. Eksisterer det et tilstrekkelig antall eksempler på at 

stortingsrepresentanter får fritak, tilsier dette at Stortinget har en konsistent praksis. Er dette da 

å agere grunnlovsstridig? Muligens i henhold til ordlyden, som Smith påpeker, men det finnes 

andre rettskilder enn ordlyden. Ordlyden i § 63 og slik den praktiseres i dag medfører da en 

rettskildeproblematikk. 

 

Ved eventuell endring må det derfor spørres hvor denne endringen skal gjøres. Må en 

grunnlovsendring til, er valgloven mer «naturlig» eller er det nok med forretningsorden? Det 

kan tenkes at enkelte retningslinjer for hvordan skjønnet skal forvaltes i tilfeller ved straffedom 

vil gi den nødvendige reguleringen. 

 

Spørsmål 3: Hva er rettsgrunnlaget for å tape stortingsvervet ved dom?  

Det tredje spørsmålet omhandler rettsgrunnlaget for å tape stortingsvervet ved dom, jf. Rt. 1961 

s. 899. Etter krigen finnes det kun ett eksempel på at et verv ble vurdert fradømt og Høyesterett 

kom under dissens 3-2 til at vervet ikke skulle fradømmes. Dette gjaldt kommunevalg, men 

som tidligere nevnt kan det antas at de samme hensynene vil gjøre seg gjeldende for 

stortingsrepresentanter. Fordi reglene og forståelsen av ombudsplikt er så like, uavhengig av 

forvaltningsnivå, må avgjørelsen også ha rettskildemessig betydning for vårt område. Derfor 

vil man i et slikt tilfelle kunne se balansen mellom Stortinget som forvalter Grunnloven og 

domstolen som selv er tilbakeholdende når de kommer inn i den delen av Grunnloven som 

Stortinget selv har ansvaret for. 

 

Spørsmål 4: Hvilken adgang har Stortinget til å suspendere representanter? 

Det fjerde spørsmålet er om det bør innføres en regel som gir Stortinget kompetanse til 

suspensjon av representanter. Fritaksgrunner ved «opprykk» er utviklet gjennom 

stortingspraksis. Da kan det åpnes opp for at adgang til å utvikle liknende fritaksgrunner ved 

 
248 Innst. S nr. 161 (2015-2016) s. 3 
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«nedrykk». Å åpne opp for dette kan skape utfordringer i relasjon mellom velgere og Stortinget. 

Stortinget kan i ytterste konsekvens «fjerne» folkets valg om en representant som var valgt inn 

fra et parti for eksempel ble ansett for å være for «ekstrem». 

 

Det ville være naturlig å skille mellom straffbelagte forhold og andre klanderverdige forhold 

som gjør en representant uskikket til vervet. En slik skjønnsmessig vurdering kan strekkes langt 

og fort bli en del av et partipolitisk spill. Hva ligger for eksempel i «klanderverdig»? Det 

viktigste vil være å forhindre at adgangen blir brukt som et politisk instrument. Selv de 

konstitusjonelle mekanismer som er beregnet på å beskytte demokratiet, kan brukes i 

partipolitisk spill, noe riksrettssaken i USA mot president Donald Trump har vist.  

 

Spørsmål 5: Hvilken mulighet har stortingsrepresentanter til å nedlegge eget verv? 

Det femte spørsmålet er mulighet for egne fritaksmuligheter om representanten selv ønsker 

dette, noe som kan begrunnes i menneskelige hensyn. En ting er strafflagte forhold, men andre 

klanderverdige forhold som for eksempel anklager om seksuelt misbruk i forbindelse med 

#MeToo, kan medføre at en representant blir ansett for å være en politisk «lame duck» i eget 

parti. Da kan det være relevant at man har muligheten til å trekke seg av hensyn ikke bare til 

seg selv, men også egne velgere og fylket man representerer om man de facto ikke får 

gjennomført politikk på grunn av interne reaksjoner i eget parti. Tore Bråthen antar at 

«Stortinget kan frita en stortingsrepresentant som begrunner sitt ønske om fritak med at hans 

straffedom gjør det til en særlig stor belastning utøve vervet.»249  

 

Spørsmål 6: Hvordan er forholdet mellom Grunnlovens møteplikt og straffelovens norm om at 

man skal sone en dom? 

Det sjette spørsmålet er om forholdet mellom Grunnlovens plikt til å møte og straffelovens 

norm om at man skal sone dommer i Norge. Førstnevnte er lex superior og innebærer en norm 

med krav til å møte og at vervet utøves, men samtidig har man en plikt til å sone. Hvor går 

balansen mellom disse to, ikke bare rettslig, men også rent praktisk? Praktisk er det kanskje 

mulig å sørge for at eventuell soning gjennomføres på sommeren når det er stortingsferie eller 

etter at perioden er fullført? Avtale med arbeidsgiver for gjennomføring av soning bør være 

praktisk mulig å få til. Når det gjelder eksempler på stortingsrepresentanter og strafferettslige 

forhold kan man trekke frem stortingsrepresentant Lars Riise (KrF) som i 2003 fikk en dom på 

grunn av råkjøring.250 

 

 
249 Bråthen (1986) s. 14 

250 Verdens Gang (2003) 
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Her påpeker Bråthen at prinsippet «om folks frihet til å selv velge sine representanter må her 

vike for prinsippet om at det er domstolene som dømmer.»251 Han oppstiller flere alternativer 

for fritak eller avbrudd i soning. 

 

Spørsmål 7: Hva slags godtgjørelse skal en stortingsrepresentant få for vervet? 

Det syvende spørsmålet er om godtgjørelse for vervet. Godtgjørelsesordningen for 

stortingsrepresentanter252 har blitt satt på spissen gjennom straffesaken mot Mazyar Keshvari 

(FrP). Han mottok stortingslønn mens han var i en straffesak for juks med reiseregninger, noe 

som vakte reaksjoner i media. Innehar man et verv, skal man ha fordelen som følger med det, 

men det kunne tenkes en løsning der denne godtgjørelsen ble fratatt i «særlig grove tilfeller». 

Spørsmålet er hvordan en slik skjønnsmessig vurdering ville bli brukt? Etter at FrP gikk ut av 

regjeringen 20. januar 2020 er ikke lenger Keshvari møtende representant da finansminister Siv 

Jensen gikk tilbake til Stortinget.  

 

Keshvari-saken har illustrert utfordringer med godtgjørelsesordningen. Dette gjelder ikke bare 

spørsmålet om godtgjørelse for vervet, men også retten til etterlønn. Keshvari søkte om dette, 

men fikk avslag fra Stortingets presidentskap.253 

 
251 Bråthen (1986) s. 13 

252 Lov 20. desember 2016 nr. 106 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter [stortingsgodtgjørelsesloven]. 

LOV-2016-12-20-106 (2016)  

253 Ekroll (2020) 
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