
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: VALGSTYRET  

Møtested: Rådhuset  

Møtedato: 30.09.2019 Tid: 15:30  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Butikken i Selvær og Træna 

kommunes hjemmeside. 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Per Pedersen   

Nestleder Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen FO  

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Jan Agnar Willumsen   

Varamedlem Kåre Johan Myhre  Johnny Hansen 

 

 

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

13/19 19/161    

 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET - TRÆNA 

KOMMUNE 2019 - GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET  

 

 

 

 

Træna, 23.09.2019 

 

Per Pedersen 

ordfører  

 



  Sak 13/19 

 

 Side 2 av 2   

 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET - TRÆNA KOMMUNE 2019 - 

GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 19/161    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Valgstyret 30.09.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Kommunestyrevalget 2019 i Træna kommune godkjennes. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Den 9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

I henhold til Valglovens § 13-4 første ledd skal det nyvalgte kommunestyret selv treffe vedtak 

om å godkjenne – eventuelt underkjenne valget. 

 

Fylkesmannen fører ikke lenger kontroll med valgstyrets møtebøker ved kommunestyrevalget. 

Kommunestyret godkjenner selv valget på bakgrunn av en innstilling fra valgstyre. Kopi av 

ferdig utfylt møtebok for valgstyret skal følge med som vedlegg til denne innstillingen. 

 

Godkjenning av valget skal skje i det nye kommunestyrets konstituerende møte, jf. 

Kommuneloven § 17 (1992). Valget skal godkjennes før kommunestyret velger formannskap, 

ordfører, varaordfører og kontrollutvalg. Godkjenning – eventuelt underkjenning – av valget 

skal tas opp som sak nr 1 i det konstituerende møtet. Tjenestegjørende ordfører innkaller til 

dette møte og leder behandlingen av saken. 

 

I år vil, ny kommunelov (2018) tre i kraft, når det konstituerende møtet er satt. 

 

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

valget. Deretter velges formannskap, ordfører, varaordfører, kontrollutvalg, osv. Hvis en følger 

denne rekkefølgen er det lettere å sikre seg at reglene om at ordfører og varaordfører må være 

medlem av formannskapet, og at ett medlem av kontrollutvalget ikke kan være medlem av 

formannskapet. 

  

Vedlegg: 

Valgstyrets møtebok – Kommunestyrevalget 2019 

 

Træna 19.09.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 


