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Sakstittel:  VALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALG OG 

SAMETINGSVALG 2017  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre velger 5 medlemmer og 6 varamedlemmer til Valgstyre ved 

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2017.  

 

2. Som faste medlemmer av Valgstyret velger følgende: 

 

 ________________________________________ leder 

 ________________________________________ nestleder 

 ________________________________________ medlem 

 ________________________________________ medlem 

 ________________________________________ medlem 

 

Kommunestyret velger selv Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 10 nr. 3. 

 

3. Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 

 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 

 

 

Ved innkalling av varamedlem må det tas hensyn til kjønnsmessig fordeling, jf. 

Kommuneloven § 38a. 

 

 

 

Saksutredning: 
 

Andre dokumenter: 

Valgloven med forskrifter 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

I henhold til valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et Valgstyre som velges av 

kommunestyret selv.  I hht. kommunelovens § 10 nr. 3, må Kommunestyret også velge 



Valgstyrets leder og nestleder selv.  

 

Kommunestyret må foreta et valg. For at vedtak skal være gyldig, må innstillingen vedtas 

enstemmig av kommunestyret. Det betyr at dersom noen stemmer i mot, må annet forslag 

vedtas enstemmig. Tidligere praksis har vært å velge Formannskapet som Valgstyre. 

Kommunen kan ikke legge til grunn at tidligere ordning kan videreføres. Dette med bakgrunn 

i Kommunelovens §§ 36, 37 og 38a, hvor det stilles krav til kjønnsmessig representasjon. § 

38a gjengis her: 

  

§ 38 a.Avtalevalg. 

1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer 

skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 

2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og 

varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 

medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 

innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall 

medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av 

kommunestyret eller fylkestinget. 

3. Kravene til kjønnsbalanse i § 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få 

færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det 

underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. 

Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre 

eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges 

så langt det er mulig. 

4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. 

 

Ved forrige valg var det formannskapsmedlemmer og varamedlemmer som satt i Valgstyret. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen fremmer ingen forslag til sammensetning, noe som var gjort ved forrige 

valg.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Anne Lill Fallsen 

  serviceleder 
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