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Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til ordfører for perioden 2019 – 2023: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Rundskriv om konstituerande møte i 
kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir, 
vedlegg i brev av 28.06.2019 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge ny ordfører i det konstituerende møtet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Med hjemmel i kommuneloven § 6-2 velger kommunestyret en ordfører blant formannskapets 
medlemmer. Saken om valg av ordfører behandles etter sak om godkjenning av valget og sak om valg 
av formannskap.  
 
Den som skal velges til ny ordfører må ha samtykket til å stille til valg. 
 
Ordføreren velges for hele perioden 2019 - 2023. 
 
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En ny 
varaordfører skal da velges midlertidig.  
Hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges en ny ordfører. 
 
Valg av ordfører er regulert i kommunelovens regler om flertallsvalg, i § 7-8: 
Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 
Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den som får flest 
stemmer ved den nye avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 
 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 24.10.2019 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018. 
 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
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 ordfører i henhold til reglene i kommuneloven  
§§ 6-2 og 7-8. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om vedtaket publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


