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Arkivsak-dok. 21/00056-8 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Forslag til endringer i reglementet for valgstyret 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i reglementet for valgstyret, med virkning fra 
vedtaksdato. 

2. Reglementet oppdateres i politikerhåndboka kapittel 18. 
 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til endringer i Reglement for valgstyret, til behandling i valgstyremøtet 
28.01.2021 og kommunestyremøtet 11.02.2021 

Ja 

Gjeldende Reglement for valgstyret, sist revidert 14.11.2013, K-sak 135/13 Nei 
 
 

Oppsummering 
Rådmannen foreslår at det presiseres i reglementet for valgstyret at rekruttering av 
valgfunksjonærer/assistenter delegeres til rådmannen. Delegeringen er drøftet i valgstyremøtene 
høsten 2020. Rådmannen foreslår samtidig at reglementet oppdateres i samsvar med gjeldende 
lover og i samsvar med reglementet for kommunestyret. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Saken gjelder endringer i valgstyrets reglement, hovedsakelig reglene for delegering til rådmannen. I 
henhold til reglementet punkt 8, kan reglementet for valgstyret endres etter at valgstyret og 
rådmannen har uttalt seg. 
 
Endringsforslaget følger vedlagt saken. Kort oppsummert omhandler forslaget: 

 rekruttering av valgfunksjonærer delegeres til rådmannen, fordi det ikke er et krav i valgloven at 
valgstyret skal oppnevne personer til disse funksjonene, herunder stemmemottakere ved 
valgtinget, og fordi rekruttering gjennom administrasjonen, primært blant kommunens ansatte, 
forenkler rekrutteringsarbeidet, opplæring, kontinuitet og valgkompetanse i organisasjonen, med 
videre 
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 henvisninger til reglene i ny kommunelov i stedet for den gamle kommuneloven 

 oppdateringer slik at reglementet blir i samsvar med kommunestyrets reglement, gjeldende 
rutiner og digital kommunikasjon 

Rådmannen presiserer at forslaget ikke omfatter valg av stemmestyremedlemmer, stemmestyrets 
leder eller nestleder. Disse vervene skal fortsatt velges av valgstyret selv jf. valgloven § 4-2, slik det 
fremgår i punktet Lover og forskrifter, under, og av gjeldende reglement for valgstyret. 

 
Valgstyret har fått orienteringer fra valgansvarlig i administrasjonen om status i arbeidet med 
rekruttering av valgfunksjonærer, i møtene høsten 2020. Rådmannen oppfatter at den foreslåtte 
delegeringen er i samråd med valgstyret, og har derfor startet arbeidet med rekruttering av 
valgfunksjonærer/assistenter parallelt med at denne saksutredningen legges fram til behandling i 
valgstyremøtet 28.01.2021 og kommunestyremøtet 11.02.2021. 
 
Valgstyret har også bedt rådmannen bistå i arbeidet med å finne personer til verv i stemmestyrene, 
herunder ledere og nestledere, som skal velges av valgstyret i møtet 11.03.2021. Dette 
rekrutteringsarbeidet er også igangsatt i valgadministrasjonen. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven av 28.06.2002 
Kommuneloven av 22.06.2018 
 
Utdrag fra valgloven: 

§ 4-2.Stemmestyrer 

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 
medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere 
oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret. 

 
I Gran kommune er oppnevning av stemmestyrer delegert til valgstyret, slik det fremgår av 
Reglement for valgstyret punkt 2. Ansvars og arbeidsområde. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Reglement for valgstyret, sist revidert 14.11.2013, K-sak 135/13. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Det er et betydelig arbeid å rekruttere valgfunksjonærer. Rådmannen forutsetter at 
rekrutteringsarbeidet kan gjennomføres med dagens ressurser i organisasjonen.  
 
Rådmannen forutsetter også at rekruttering av valgfunksjonærer blant kommunens ansatte – og 
selve utførelsen av valgarbeidet, skal utføres på en måte som tar tilstrekkelig hensyn til daglig drift 
for øvrig. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar følgende: 
 

1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i reglementet for valgstyret, med virkning 
fra vedtaksdato. 

2. Reglementet oppdateres i politikerhåndboka kapittel 18 
 
Forslaget er lagt fram etter at temaet har vært orientert om i valgstyremøter høsten 2020. Det er opp 
til kommunestyret om en vil vedta delegeringen eller beholde dagens regler der valgstyret 
rekrutterer – og vedtar valg av valgfunksjonærer.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Valgstyrets reglement oppdateres i politikerhåndboka kapittel 18, som er publisert på kommunens 
hjemmeside. 
 

 
Dato: 13. januar 2021 
Godkjent av rådmannen 
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