
FORSLAG til endringer i Reglement for valgstyret 

til behandling i valgstyremøtet 28.01.2020 og kommunestyremøtet 11.02.2020 

 

Gule markeringer og overstrykninger viser endringsforslagene sammenliknet med gjeldende 

reglement. 

_ 

_______________________________________________________________________________ 

0. Om reglementet 

Gjeldende fra 1.1.2014. dd.mm.2021. 

Vedtatt av Gran kommunestyre 11.02.2021 Vedtatt av Gran kommunestyre 14.11.2013 - sak 135/13. 

Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommuneloven kapittel 11 
Saksbehandling i folkevalgte organer kommunelovens kapittel 6 
“Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer”. 

Reglement for kommunestyret legges, så langt det passer, til grunn for utvalgsmøtene. 

 

 1. Valg og sammensetning 

Valgstyret har 9 medlemmer med varamedlemmer, personidentisk med formannskapet. 

Ordfører er leder og varaordfører nestleder i valgstyret. 

 

 2. Ansvars- og arbeidsområde 

Valgstyret er et lovpålagt organ etter valglovens § 4-1. 
 
Valgstyret er delegert myndighet (delegeringsreglementet 3-1-3) til å oppnevne stemmestyrer etter 
valglovens § 4-2. Valgstyret oppnevner i tillegg assistenter («valgfunksjonærer») for valgperioden; 
supplering kan delegeres stemmestyrets leder. 
 
Valgstyret har det overordnede ansvaret for formell og praktisk tilrettelegging og gjennomføring av 
valgene. 

 

 3. Valgstyrets avgjørelsesmyndighet 

Valgstyret fatter vedtak i saker hvor vedtaksmyndighet er lagt til utvalget gjennom lov, forskrifter 
med hjemmel i lov og kommunens eget delegeringsreglement. 

 

 4. Valgstyrets faste videredelegering 



4-1 Valgstyret oppretter et arbeidsutvalg for valgstyret, bestående av leder (ordfører), 

nestleder (varaordfører) og en representant for opposisjonen (som velges i valgstyrets første møte i 
valgperioden). Arbeidsutvalget velges for hele valgperioden. 

Arbeidsutvalget delegeres avklaring av mindre saker i siste fase av opptellingen, som behandling av 
for sent innkomne forhåndsstemmer, stemmegivninger hvor velger ikke står i manntallet, 
stemmesedler som mangler stempel eller hvor det ikke fremgår hvilket parti velgeren har stemt på. 

Valgstyret må likevel være tilgjengelig for å kunne innkalles igjen på kort varsel, i tilfelle det blir 
behov for å behandle prinsipielle saker. 

Godkjennelse av møtebok for valget og andre prinsipielle saker ligger til valgstyret selv. 
 

4-2 Valgstyret delegerer til leder å supplere medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene etter 
1. juli. Fra samme dato er stemmestyrets leder delegert myndighet til å oppnevne assistenter 
(«valgfunksjonærer»). 
 

4-3 Valgstyret delegerer til leder og rådmannen å godkjenne forhåndsstemmegivninger og å foreta 
kurante innføringer og strykninger i manntallet. 
 

4-4 Valgstyret delegerer til rådmannen ikke-prinsipielle avgjørelser og praktiske oppgaver for 
gjennomføring av valgene, herunder: 

 Oppnevning av stemmemottakere og øvrige valgfunksjonærer/assistenter ved 
forhåndsstemming, både ved ordinært stemmemottak på rådhuset og ved valgtinget . 

 Oppnevning av stemmemottaker til stemmemottak i institusjoner og stemmemottakere ved 
ambulerende stemmemottak. 

 Behandle søknader om ambulerende stemmegivning. 

 Oppbevaring av valgmateriell mellom første og andre valgdag. 

 Oppnevning av tellekorps på valgtinget. 

 

 5. Valgstyrets møter 

Valgstyret skal ha møter når det selv har vedtatt det eller når valgstyrets leder eller minst tre av 
medlemmene ønsker det. 
 
Valgstyret blir vanligvis innkalt skriftlig med minst en ukes varsel. Saksdokumentene blir sendt 
medlemmene, varamedlemmer, rådmannen og revisjonen. Saksdokumentene skal også gjøres 
tilgjengelige for innbyggerne. Møtene skal kunngjøres på kommunens hjemmeside. 
 
Valgstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede under drøftelsene og 
avgir stemme i vedkommende sak. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet i andre 
saker enn valg, avgjør leders (ordførers) stemme. 
 
Rådmannen og eventuelt den som møter på rådmannens vegne har tale- og forslagsrett i valgstyrets 
møter. 
 



Det skal føres møtebok. Reglene for føring av møtebok følger reglene for kommunestyret så langt det 
passer. For å godkjenne møteboka sendes et utkast av møteboka til valgstyrets medlemmer og 
møtende varamedlemmer. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer i valgstyret 
bes om å komme med merknader innen 2 dager 5 dager etter utsendelse. Møteboken legges også 
fram på neste møte, hvor godkjenningen protokolleres. 
 
Valgstyrets møter er åpne med mindre det er hjemmel for å lukke møtet, jf kommuneloven § 11-5 
kommunelovens § 31. 

 

 6. Sekretariat 

Rådmannen utpeker utvalgssekretær for valgstyret. 

 

 7. Saksforberedelse 

Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt frem for valgstyret er forsvarlig utredet. 
Utfyllende regler om saksbehandling mv., finnes i valgloven, kommuneloven og i forvaltningsloven. 

 

 8. Klage 

Klageadgangen for de spesifikke valgtemaene reguleres av valglovens § 6-8, § 13-1 og § 13-2. 

 

 9. Lovhjemmel og endring av reglementet 

Dette reglementet er vedtatt med hjemmel i kommuneloven av 22.06.2018 kommuneloven av 
25.09.1992. 

Reglementet kan endres av kommunestyret etter at valgstyret og rådmannen har uttalt seg. 
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