
 
 

NAMSSKOGAN KOMMUNE 
 
 

 
 

 
 

 

  

Reglement for valgstyret i Namsskogan  

 

Vedtatt av Namsskogan kommunestyre 11.05.21 



 
 

2 

Innhold 
1 Valg og sammensetning ....................................................................................................................... 3 

2 Valgstyrets oppgaver og saksområde ................................................................................................... 3 

3 Vedtaksmyndighet ................................................................................................................................ 3 

4 Innkalling og saksliste ........................................................................................................................... 3 

5 Valgstyrets møter ................................................................................................................................. 4 

6 Gyldighet og endring ............................................................................................................................ 4 

 

 

 

 

  



 
 

3 

1 Valg og sammensetning 
a) Valgstyret er oppnevnt av kommunestyret med hjemmel i valglovens § 4-1 og kommunelovens § 5-

1 annet ledd bokstav k, og følger den kommunale valgperioden.  

b) Valgstyret i Namsskogan  består av formannskapets 5 medlemmer/varamedlemmer.  

c) Leder og nestleder velges av kommunestyret. I Namsskogan kommune er ordfører valgt til leder og 

varaordfører nestleder. 

2 Valgstyrets oppgaver og saksområde 
a) Valgstyret er et lovpålagt kommunalt organ som utfører oppgaver i henhold til valgloven.  

b) Valgstyrets behandler og tar stilling til:  
 

• Godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg  

• Planlegging av valggjennomføring  

• Stemmemottakere  

• Tidlig stemmegivning  

• Ordinær forhåndsstemmegivning  

• Stemmegivning på institusjon  

• Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) 

• Valgsteder  

• Stemmestyre  

• Tellekorps  

• Informasjon om valget (kunngjøringer)  

• Valgstyret skal underrette de valgte representantene og vararepresentantene om valget. 

 

3 Vedtaksmyndighet 
a) Valgstyret har myndighet til å oppnevne stemmestyrer etter valglovens § 4-2.  

b) Valgstyret har forøvrig de oppgaver og den myndighet som følger av valgloven, med forskrift, 

herunder prinsipielle saker.  

c) Valgstyret kan videredelegere oppgaver og nødvendig myndighet til kommunedirektøren. Det skal 

fremmes egen sak om dette de årene det er valg. Valgstyret kan ikke videredelegere myndigheten til 

å fatte vedtak i prinsipielle saker 

4 Innkalling og saksliste 
• Møter i valgstyret holdes etter behov og søkes samordnet med formannskapsmøte.  

• Ordføreren setter opp sakliste og innkaller representantene av valgstyret og de 
vararepresentanter som en da vet skal møte. Innkalling skjer elektronisk og sakliste med 
saksdokumenter publiseres på kommunens hjemmeside.  

• Sakliste og dokumenter som skal behandles skal i hovedsak gjøres kjent for representanter 
og vararepresentanter minst 7 dager før valgstyrets møte  

• Samtidig som innkallingen kunngjøres, offentliggjøres møtedokumentene.  
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5 Valgstyrets møter 
For saksbehandling og gjennomføring av møtet gjelder samme reglement som for kommunestyret, 
med unntak av bruk av talerstol.  Taler må benytte mikrofon hvis møtet streames.  
Adgang til å holde fjernmøter gis i  henhold til KL  § 11.7 samt i Namsskogan kommunestyres vedtak i 
sak 85/20 Fjernmøter i folkevalgte organ.  

6 Gyldighet og endring  
Reglementet er vedtatt i Namsskogan kommunestyre den :::::::::::::::: i sak  
Endringer av reglementet kan kun foretas av kommunestyret. 
Reglementet revideres innen utgangen av det første året etter hvert kommunevalg.  


