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Sakstittel:  GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2019  

 

 

Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner Kommunestyrevalget 2019. 

2. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er 

godkjent i Kommunestyret. 

3. Eventuell klage skal være skriftlig og fremsettes for Valgstyret, Postboks 38, 9790 

Kjøllefjord 

 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vedlegg: 

Valgstyrets møteprotokoll 

Møtebok kommunestyrevalget 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det er ikke kommet inn klage på kommunestyre- og fylkestingsvalget. Mulighet for å klage 

på forberedelse/gjennomføring av valget var annonsert og klagefrist var 16.9.19, jf. 

Valgloven § 13-2 (1).   

 

Alle de valgte representantene er underrettet om valgresultatet, og krav om vilkår for 

valgbarhet i hele valgperioden.  

 

Valglovens § 13-4 fastsetter at det nyvalgte kommunestyret avgjør om valget er gyldig. 

Kommunestyret skal som første sak i det konstituerende møtet, ta stilling til dette. 

 

Dersom kommunestyret finner at valget er gjennomført i henhold til regelverket, godkjennes 

valget. Valgstyrets møtebok er grunnlaget for valgstyrets innstilling og således 

kommunestyrets beslutning.  

 

Valgadministrasjonen og valgstyret gikk gjennom reglene for hva som skal til for å forkaste 

stemmer, og saker som var til behandling ble håndtert underveis på valgdagen. Valgstyret var 

samlet til møte 10.9.19 hvor møtebok for kommunestyrevalget ble gjennomgått, samt at 

valgstyret observerte den siste opptellingen og selve valgoppgjøret. Konklusjonen er at valget 

ble gjennomført uten feil. Det har ikke dukket opp prinsipielle saker som valgstyret har 

måttet ta stilling til, og det er ikke kommet noen formelle klager. 

 



I hht. Valglovens § 13-2, pkt 2 må en eventuell klage over valgoppgjøret fremmes innen sju 

dager etter at valgoppgjøret er godkjent i kommunestyret. Klagen må være skriftlig og 

fremsettes for Valgstyret. 

 

 

 

Vurdering: 

Det er ikke kommet inn klage på Kommunestyrevalget 2019. 

Valgadministrasjonen tilrår at kommunestyrevalget godkjennes. 

 

 

 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


