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Valg av valgutvalg for perioden 2019 - 2023 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret velger ordfører og gruppelederne for de enkelte partiene i kommunestyret, til 

valgutvalg. 
2. Partiene har følgende personlige varamedlemmer for sine medlemmer: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Reglementet for kommunestyrets valgutvalg, Politikerhåndboka kapittel 9, sist 
revidert i K-sak 86/19 i møtet 18.09.2019 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger ordføreren og gruppelederne som medlemmer til 
valgutvalget, og velger personlige varamedlemmer for disse, for hver partigruppe i 
kommunestyret, jf. reglementet for valgutvalget og kommuneloven § 5-1. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgnemnda er opprettet som et forberedende organ til å fremme forslag til alle vesentlige valg og 
oppnevninger som kommunestyret skal foreta. 
 
Valgutvalget i Gran kommune trer i funksjon først etter at kommunestyret har konstituert seg. 
 
Reglementet for valgutvalget sier i punkt 3 at oppgavene er å forberede og foreslå personer til de 
valg og oppnevninger som kommunestyret ber valgnemnda om å behandle, herunder 
nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av kommunevalgperioden. 
 
I henhold til reglementet skal valgutvalget bestå av gruppelederne og ordfører. Partiene skal velge 
personlige vararepresentanter for sine medlemmer. Møtene ledes av ordfører, eller i dennes fravær, 
varaordfører. 
 
Ved valg av medlemmer til et politisk utvalg skal hvert kjønn som hovedregel være representert med 
minst 40 prosent, i henhold kommuneloven §§ 7-5 andre ledd og 7-6 tredje ledd. På grunn av at 
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valgutvalget skal bestå av gruppelederne i kommunestyret vil ikke reglene om kjønnsbalanse gjelde 
for valget av de faste medlemmene. Kjønnsbalanse bør derfor vektlegges ved valget av de personlige 
varamedlemmene, så langt det er mulig innenfor hver partigruppe i kommunestyret. 
 
For ordens skyld: Valgutvalget og valgstyret er to forskjellige utvalg, og har ulike ansvars- og 
oppgaveområder. Sistnevnte har ansvaret for å tilrettelegge for- og gjennomføre stortings- og 
sametingsvalg, og kommunestyre- og fylkestingsvalg, herunder å oppnevne stemmestyrer og 
assistenter/valgfunksjonærer. Valgstyret er hjemlet i valgloven, og er i Gran kommune 
personidentisk med formannskapet. Det legges derfor ikke fram egen sak om valg til valgstyret. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018. 
Reglement for valgutvalget, revidert i K-sak 86/19 i møtet 18.09.2019. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
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 medlemmer og varamedlemmer til valgutvalget i 
henhold til reglene i kommuneloven og reglementet for valgutvalget, og at valget vedtas i 
konstituerende kommunestyremøtet jf. reglementet punkt 1, tredje ledd. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt til medlemmer og varamedlemmer i valgutvalget blir publisert på 
kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


