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Arkivsak-dok. 16/00065-46 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Folkevalgte organer - endring av navn jf. ny kommunelov § 5-1 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar at valgnemnda endrer navn til valgutvalget, med virkning fra 
konstituerende kommunestyremøte 24.10.2019. 

2. Reglementet for utvalget oppdateres i samsvar med punkt 1. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Reglement for kommunestyrets valgnemnd, - Håndbok for folkevalgte i Gran 
kommune* kapittel 9 

Nei 

Eigedomsskattelova av 06.06.1975 Nei 
Forvaltningsloven av10.02.1967 Nei 
Valgloven av 28.06.2002 Nei 
 
*) Lenke til politikerhåndboka: https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-
b36cad89715b/chapter/d4fad94e-000e-4653-8829-f373c9547c76?id=bba3fc83-23fc-4acf-a892-0f1f9dfc5694  
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må endre navnet på kommunestyrets valgnemnd, etter reglene i den nye 
kommuneloven, § 5-1, første ledd. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I følge reglene i den nye kommuneloven, som trer i kraft etter konstituerende møte i kommunestyret 
24.10.2019, skal kommunens folkevalgte organer ha navn som er nevnt i loven § 5-1, første ledd 
bokstav a) til k) og § 5-2, første ledd bokstav a) til e). 
 
Dette betyr at kommunestyrets valgnemnd, som er opprettet etter reglene i gjeldende kommunelov 
§ 10, må endre navn. Etter reglene i ny lov § 5-1, første ledd d) må valgnemndas nye navn inkludere 
ordet utvalg i betegnelsen. 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 18.09.2019 
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Valgnemndas virkeområde 
Valgnemnda består av gruppelederne og ordfører, og er et forberedende organ som fremmer forslag 
til alle vesentlige valg og oppnevninger som kommunestyret skal foreta.  
 
Valgnemnda trer i funksjon først etter at kommunestyret har konstituert seg. 
 
Valgnemnda 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, slik det fremgår under. 
 
Folkevalgte organer hjemlet i annet lovverk 
Administrasjonen har kontaktet fylkesmannen i Oppland, for å få avklart hvilke navn det er 
nødvendig å endre for kommunens politiske organer, og har fått følgende svar, 16.08.2019: 
 

 Når det gjelder organer som er hjemlet i kommuneloven og opprettet etter reglene i 
kommuneloven, skal navnet inneholde utvalg, jf. § 5-1 tredje ledd. 

 

 For organer, som er hjemlet i annet lovverk, til tross for at de er valgt etter reglene i 
kommuneloven, står kommunen fritt, hvis det ikke er andre bestemmelse (utenfor 
kommuneloven) som regulerer navnespørsmålet.   
 

Rådmannen har ut fra svaret konkludert med at følgende utvalg, styrer og nemnder oppnevnt med 
hjemler i andre lover enn kommuneloven, ikke behøver å endre navn: 

 klagenemnda, opprettet etter reglene i forvaltningsloven § 28 

 valgstyret, opprettet etter reglene i valgloven § 4-1. 

 stemmestyrene, opprettet etter reglene i valgloven § 4-2 

 sakkyndig nemnd eiendomsskatt, opprettet etter reglene i eigedomsskattelova § 8-A 3 (4) 

 klagenemnd i eiendomsskattesaker, opprettet etter reglene i eigedomsskattelova § 20 

 
Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom 

Disse folkevalgte organene i Gran kommune er hjemlet i ny kommunelov § 5-2 e), og behøver ikke å 
endre navn: 

 eldrerådet 

 ungdomsrådet 

 råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 

 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Gjeldende kommunelov § 10, ny kommunelov §§ 5-1 og 5-2, 
eigedomsskattelova §§ 8-A 3 (4) og 20, forvaltningsloven § 28, valgloven §§ 4-1 og 4-2. 
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Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Reglement for kommunestyrets valgnemnd, vedtatt i kommunestyremøtet 27.03.2008 i sak 24/08. 
 
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 foreslår å endre betegnelsen valgnemnda til valgutvalget, slik at navnet blir i samsvar 
med reglene i ny kommunelov § 5-1, første ledd d). 
 
Alternativt kan kommunestyret vedta en annen betegnelse som inkluderer ordet utvalg. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Oppdatert reglement for utvalget, publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 6. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


