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

Lebesby kommunestyre velger ____________________________ som varaordfører for 

valgperioden 2019-2023. 

 

 

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

 

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

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Valg av ordfører og varaordfører blir regulert av kommuneloven § 6-2 og reglene om 

flertallsvalg i § 7-8. Kommunestyret velger selv ordfører og varaordfører i det konstituerende 

møtet, jf. § 7-1 tredje ledd.   

 Ordfører og varaordfører skal velges for hele valgperioden, jf. § 6-2 andre ledd andre 

punktum. Det er altså ikke lov at to kandidater deler på vervet med en periode på to år hver.   

  

De som er valgbare til vervene som ordfører og varaordfører er bare de faste medlemmene av 

formannskapet. I kommuner med parlamentarisk styreform, er det bare faste medlemmer av 

kommunestyret som er valgbare til vervene som ordfører og varaordfører. 

 

Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp 

som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

 

Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg.  

 
 
 
§ 6-2.Valg av ordfører og varaordfører 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv ordfører og varaordfører blant 
formannskapets eller fylkesutvalgets medlemmer. 

Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren og 
varaordføreren velges for hele valgperioden. 

I kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal 
ordfører og varaordfører velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 



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. 
 

 

Vurdering: 

 

 

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

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


