
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa valgstyre 
Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset 
Dato: 10.09.2019 
Tidspunkt: 17:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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7/19 Nordreisa valgstyre 10.09.2019 

 

Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2019 - Valgoppgjør Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
Møtebok for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2019 godkjennes. 
 
 

Vedlegg: 

Møtebok for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2019 (deles ut i møtet) 

Saksopplysninger: 

Etter valglovens § 10-7 skal både stemmestyrene, valgstyret og fylkesvalgstyret føre protokoll i 
forbindelse med gjennomføringen av valg. Med hjemmel i valgloven § 10-7, jfr. valgforskriften 
§ 41, fastsetter departementet formularer for stemmestyrene, valgstyrene og fylkesvalgstyrene 
som skal benyttes ved protokollering. Hva som skal bokføres ved det enkelte valget framgår av 
formularet.  

Protokollen skal sikre etterprøvbarhet for at valget er skjedd i henhold til regelverket. 
Valgstyrets møtebok er også grunnlag for den kontrollen fylkesvalgstyret er ansvarlig for ved 
stortingsvalg og fylkestingsvalg. 

Vurdering: 

Før valgstyrets møtebok kan oversendes fylkesvalgstyret, legges den fram for godkjenning hos 
valgstyret. 

3

http://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/%25C2%25A710-7
http://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/%25C2%25A710-7
http://lovdata.no/forskrift/2003-01-02-5/%25C2%25A741
http://lovdata.no/forskrift/2003-01-02-5/%25C2%25A741


 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/334-70 

Arkiv:                014  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 10.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Nordreisa valgstyre 10.09.2019 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 

Valgstyrets innstilling 
Kommunestyrevalget i Nordreisa kommune for perioden 2019– 2023 godkjennes i henhold til 
valgstyrets møtebok. 
 
 
Vedlegg: 
Møtebok for Kommunestyrevalget 2019  

Saksopplysninger 
Så snart valgoppgjøret er avsluttet, innkalles det til konstituerende møte i det nyvalgte 
kommunestyret. Møtet kalles sammen av tjenestegjørende ordfører med minst 14 dagers varsel, 
og holdes innen utgangen av oktober måned. Det er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene 
er til stede. I Nordreisa kommune er det vedtatt at konstituerende kommunestyremøte skal være 
24.10.19 kl 10:00 på Halti Kulturscene. Innkalling vil bli sendt ut senest 10.10.19. 
 
Som første sak i det konstituerende møtet tar kommunestyret stilling til om kommunestyrevalget 
er gyldig, jf. valgloven § 13-4 første ledd. Dersom kommunestyret finner at valget er 
gjennomført i henhold til regelverket, godkjennes valget.  Deretter velges formannskap, ordfører 
og så videre. Valgstyrets møtebøker er grunnlaget for valgstyrets innstilling og således 
kommunestyrets beslutning. Feil som valgstyret har blitt klar over, men som ikke kan rettes, bør 
nevnes i innstillingen til kommunestyret. Valgstyret bør i innstillingen gi sin vurdering av 
betydningen av denne feilen når det gjelder til gyldigheten av valget. Valget skal kjennes 
ugyldig hvis det er begått feil som har betydning for mandatfordelingen mellom listene, og som 
det ikke er mulig å rette på andre måter enn ved å avholde omvalg jf valgloven §13-4 - 
kommuneloven: §17 
 
Det er kommuneloven (LOV 1992-09-25 nr 107) som er den generelle styringsloven for 
kommunene, og kommunelovens kapittel 2 omhandler de kommunale og fylkeskommunale 
organer. Her trekkes de generelle rammene for styringssystemet av kommunene opp, mens de 
mer detaljerte bestemmelsene om blant annet kontroll av kommunestyrevalget er nedfelt i 
valgloven (LOV 2002-06-28 nr 57). 
 
Det er det nyvalgte kommunestyret selv som skal treffe vedtak om kommunestyrevalget er 
gyldig (jf valglovens § 13-4). 
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Det er forutsatt at godkjenning av valgt skal skje i det nye kommunestyrets konstituerende 
møte (jf kommunelovens § 17). 
 

Vurdering 
Det er ikke kommet inn opplysninger som er egnet til å reise tvil om gyldigheten av 
kommunestyrevalget i Nordreisa kommune. 
Saken om godkjenning av kommunestyrevalget reises som første sak for det nye 
kommunestyret. 
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