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§ 1 Hjemmel
Valgnemnda i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10.
§ 2 Valg og sammensetning
Valgnemnda består av 1 representant med vararepresentant fra hver av de politiske partiene som er
representert i kommunestyret. Representantene/vararepresentantene utpekes av partiene og velges
av kommunestyret.
Kommunestyret velger leder og nestleder.
§ 3 Arbeidsområde
Valgnemnda er opprettet etter kommunelovens § 10.
Nemnda søker å klarlegge om forholdstallsvalg skal legges til grunn. (jfr. kommuneloven § 35)
Nemnda skal, eventuelt etter prinsippet om fordeling av kandidater som ved forholdstallsvalg,
fremme forslag om medlemmer til de nemnder kommunestyret skal velge, både kommunale og
statlige.
Nemnda skal også foreslå personer til de øvrige valg og oppnevninger som kommunestyret eller
andre kommunale organer skal foreta, og har i slike saker direkte innstillingsrett overfor det
aktuelle organ.
Nemnda skal likeledes fremme forslag på nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av
kommunevalgperioden når dette er nødvendig.
§ 4 Særskilte bestemmelser
1. Det enkelte parti eller gruppes representant i nemnda har full avgjørelsesmyndighet om de
representanter den foreslår fra eget parti.
2. Nemndas forslag må ivareta de spesielle bestemmelser som gis i lover, forskrifter og
reglement. I særlig grad skal likestillingsbestemmelsene i kommunelovens § 36, nr. 2 og §
38, nr. 2 vektlegges.
3. Ordfører har møterett i nemndas møter
4. Det skal føres protokoll. I protokollen føres kun de konkrete forslag som skal fremmes.
Utskrift av protokollen sendes til medlemmer/varamedlemmer.
§ 5 Sekretariatets oppgaver
Rådmannen eller den han bemyndiger utfører sekretariatsfunksjonen for valgnemnda.
Sekretariatet har ansvaret for innkalling til møtene etter lederens nærmere instruksjon og for
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protokoll og møteutskrifter.
§ 6 Endringer av reglementet
Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en
naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av rådmannen.
Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.
Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.10.2011.
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