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Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende medlemmer til formannskapet for perioden 2019 – 2023: 
 
Medlemmer: ... 
 
Varamedlemmer:  ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Reglement for formannskapet i Gran kommune Ja 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): Rundskriv om konstituerande 
møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir, 
vedlegg i brev av 28.06.2019 

Ja 

Reglement for delegering i Gran kommune, revidert 18.09.2019 i sak 82/19 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret skal velge formannskap i det konstituerende møtet, jf. kommuneloven § 5-6. 
Valget bør av praktiske hensyn vedtas som første sak etter godkjenning av valget og før valg av 
ordfører, jf. kapittel 2.2 i vedlagt veiledning fra KMD. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Formannskapet velges med hjemmel i kommuneloven § 5-6. Valget skal skje som forholdsvalg hvis 
minst ett av medlemmene krever det, jf. kommuneloven § 5-6 andre avsnitt. Se regler under. 
 
Formannskapet velges for 4 år av kommunestyret selv, blant kommunestyrets faste medlemmer. 
 
Formannskapets ansvars- og arbeidsområde, og delegerte myndighet, fremgår av vedlagt reglement 
for formannskapet, punkt 2, og av delegeringsreglementet punkt 3.1.1 til 3.1.10. 
 
Gran kommunestyre vedtok i K-sak 48/95 at formannskapet skal bestå av 9 medlemmer. Det skal i 
tillegg velges vararepresentanter blant kommunestyrets faste medlemmer. Ved forholdsvalg velges 
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for hver liste, så vidt mulig, 2 vararepresentanter mer enn det antall representanter listen har fått, jf. 
§ 7-6 femte avsnitt. 
 
Forholdsvalg 
I henhold til kommuneloven § 7-5 foregår forholdsvalg på grunnlag av innleverte lister med forslag til 
kandidater. Partier eller grupperinger leverer ett listeforslag hver, som kan inneholde inntil dobbelt 
så mange navn som det skal velges medlemmer. Når utvalget har ni medlemmer, skal hvert kjønn 
være representert med minst fire jf. § 7-5 andre avsnitt. Regelen skal følges så langt det er mulig. 
Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den gruppering som 
fremsetter forslaget, jf. kommuneloven § 7-5 tredje avsnitt. Den som underskriver må være medlem 
av det velgende organet, det vil si kommunestyret. 
 
Avtalevalg 
Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg 
jf. kommuneloven § 7-7. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer 
og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 
medlemmer i organet med angivelser av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 
innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer medlemmer gruppen 
skal ha, med tillegg av to. Ved avtalevalg må innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret. 
Hvert kjønn skal være representert med minst fire medlemmer, så langt det er mulig. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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 velger nytt formannskap og varamedlemmer blant 
kommunestyrets faste medlemmer, i henhold til reglene i kommuneloven, og at saken av praktiske 
hensyn behandles som første sak etter godkjenning av valget. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt til nytt formannskap, samt varamedlemstister i nummerert 
rekkefølge og med kontaktinformasjon, publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


