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Valgdeltakelse (Inndeling per 1.1.2020) - valgdeltakelse (prosent),
2019, Kommunestyrevalg

Beskrivelse

Godkjente stemmesedler eller godkjente stemmegivninger i prosent av stemmeberettigede. Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020.
For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".»
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Andel (prosent) = Valgdeltakelsen i prosent
2. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens valgdeltakelse og valgdeltakelsen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens valgdeltakelse er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at
kommunens valgdeltakelse er 13 % lavere enn landsnivået.
Definisjon av stemmeberettigede i henholdsvis stortingsvalg og kommunestyrevalg:
https://www.valg.no/valg-i-norge/deg-og-valget/stemmerett/stemmerett/
Beregningsmetode for valgdeltakelse:
https://www.valg.no/valgresultater/valgresultater/dette-betyr-oppsummeringen/
For å se tall for stortingsvalg 2017 etter gammel kommune- og fylkesinndeling (gjeldende per 1.1.2018), se under "Avsluttede tidsserier".

Begrunnelse for valg av indikator
Valgdeltakelse kan brukes som et mål på deltakelse og engasjement i samfunnet.
Kilde:
Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet. En kunnskapsoppsummering: http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/nibr/files/2014-23.pdf
Sosial kapital - Teorier og perspektiver: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/316/Sosial-kapital-teorier-og-perspektiver-en-kunnskapsoversikt-med-vekt-pa-folkehelse-IS-1797.pdf

Kilde
Valgdirektoratet

Innsamling
Det hentes inn tall for personer med stemmerett, hvor mange som stemte, forkastede stemmer, blanke stemmer og godkjente stemmer.

Tolkning og feilkilder
2019-tall følger nøyaktig gjeldende kommunestruktur per 1.1.2020. Tidligere tall følger også gjeldende kommunestruktur per 1.1.2020, men mindre grensejusteringer mellom kommuner er ikke tatt hensyn til i statistikken verken for telleren eller nevneren
som inngår i beregningen av indikatoren. Det gjelder også grensejusteringen mellom Sandefjord og Tønsberg i 2017.

Når tall mangler
Kommuner som har vært involvert i kommunesammenslåinger kan mangle tall i perioden 2013-2017 dersom den nye kommunen har mottatt deler av tidligere kommuner. Det gjelder kommunene Orkland, Hitra, Heim, Hamarøy og Narvik.

Tidsperioder
Stortingsvalget i 2013 og 2017, og kommunestyrevalget i 2015 og 2019.

Geografisk nivå
Land, fylke og kommune.

Aldersgrupper
18 år og over.

Oppdateres
Hvert valgår

Sist oppdatert
29.11.19

Nøkkelord
Klikk på et nøkkelord for å søke etter lignende indikatorer.
•
Valgdeltakelse
•
Valg
•
Stemmer
•
Stemmeberettigede
•
Stortingsvalg
•
Kommunevalg
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