
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa valgstyre 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 26.01.2017 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/17 Delegasjon av myndighet ved stortingsvalget og 
sametingsvalget 2017 

 2016/512 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/512-8 

Arkiv:                011  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 16.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/17 Nordreisa valgstyre 26.01.2017 

 

Delegasjon av myndighet ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
Kommuneloven 
 

Rådmannens innstilling 
Valgstyret nedsetter et arbeidsutvalg som skal treffe avgjørelser i saker av kurant karakter.  
Arbeidsutvalget skal bestå av ordfører Øyvind Evanger, varaordfører Olaug Bergset, fagleder Ellinor 
Evensen og konsulent Maylill Henriksen. 
 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med valg, har valgstyret av praktiske årsaker satt ned et arbeidsutvalg som raskt kan 
komme sammen for å avgjøre kurante saker. En delegasjon av myndighet vil være praktisk også ved 
avvikling av valget til høsten.  
Kommunelovens bestemmelser om delegering av myndighet kommer til anvendelse.  
Delegeringsadgangen omfatter enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, 
jf. Kommuneloven § 10 nr. 4 og § 23 nr. 4. 

Vurdering 
Valgstyret kan overdra til lederen, et arbeidsutvalg på minst tre medlemmer eller sekretæren å  
treffe vedtak i enkeltsaker som må anses som kurante.  
De fleste sakene valgstyret behandler går igjen fra valg til valg. De fleste sakene må behandles  
innen bestemte frister som loven angir nærmere.  
Valgloven åpner for å delegere myndighet og det vil være en smidig ordning om valgstyret også  
i forbindelse med høstens valg delegerer myndighet til et arbeidsutvalg 
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