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§ 1 Formål  
Valgstyret har det overordnede ansvar for den formelle og praktiske tilrettelegging og 

gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyrevalg.  

Valgloven § 4-1 bestemmer at det i hver kommune skal være et valgstyre, valgt av bystyret 

selv.  

§ 2 Valg og sammensetning  
Valgstyret består av en representant fra hvert parti i formannskapet, samt en representant for 

hvert parti som er representert i bystyret, men som ikke er representert i formannskapet. 

Medlemmer og varamedlemmer til valgstyret velges for fire år. 

 

Leder og nestleder velges av bystyret.  

§ 3 Arbeids- og ansvarsområde  
Valgstyrets oppgaver og ansvar følger av kommuneloven og valgloven med forskrifter.  

 

Valgstyret tar stilling til organiseringen og arbeidsdelingen mellom valgstyret og 

administrasjonen i valggjennomføringen.  

 

Valgstyret vedtar faste frister for innlevering av listeforslag, frist for å søke fritak fra å stå på 

liste, frist for å kreve eksemplar av manntallet, frist for å kreve stemmesedler og frist for å 

søke om ambulerende stemmegivning.  

 

Valgstyret tar stilling til risikovurderinger og forslag til sikkerhetstiltak i valggjennomføringen.  

 

Valgstyrets oppgaver og ansvar omfatter forøvrig:  

a) utlegging av manntallet til offentlig ettersyn  

b) føringer og rettinger i manntallet  

c) godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg  

d) utlegging av godkjente listeforslag til offentlig ettersyn  

e) behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg  

f) trykking av stemmesedler ved kommunevalg  

g) vedta antall stemmekretser kommunen skal deles inn i  

h) bestemme hvor og når stemmegivningen skal foregå ved forhåndsstemmegivning og 

på valgdagen  

i) organisering av valget på valgdagen(e), herunder fastsetting av stemmesteder og 

åpningstider for disse  

j) oppnevne stemmestyrer ved det enkelte stemmested  

k) prøving og godkjenning av stemmegivninger  

l) foreta valgoppgjør og fordele representantplassene til kandidatene på listen  

m) organisering av opptelling av stemmene  

n) varsling av valgte representanter og vararepresentanter til bystyret om resultatet  

o) behandle klager på valggjennomføringen 

 

 



Valgstyret avgir innstilling til bystyret i følgende saker: 
a) Fastsetting av valgdag/valgdager 
b) Godkjenning av kommunestyrevalget 1 
c) Høringer av prinsipiell karakter og av større betydning for den praktiske 

valggjennomføringen 
d) Søknader/ deltakelse i forsøk. 

 
Valgstyret kan gi leder eller valgstyrets sekretær myndighet til å treffe vedtak i saker som 
ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 5-7, fjerde ledd. 
 
Vedtak i valgstyret kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
 

§ 4 Stemmestyrer 
Bystyret har delegert til valgstyret å oppnevne stemmestyrer. Stemmestyrene skal bestå av 
tre medlemmer, leder, nestleder og sekretær. 
 
Listekandidater kan ikke velges som medlemmer i stemmestyrene. 
 
Stemmestyrene skal administrere stemmegivningen på hvert stemmested. 
 

§ 5 Generelle saksbehandlingsregler 
Kristiansand kommunes saksbehandlingsreglement gir nærmere regler for saksbehandlingen 
i valgstyret. 
 
 

§ 6 Gyldighet/endring 
 
Dette reglement er vedtatt av Kristiansand bystyre 27. november 2019 og trer i kraft fra 
denne dato. 
 
Endring av dette reglementet kan kun foretas av bystyret. 
 
Reglementet skal gjennomgås innen 31. desember året etter at bystyret er konstituert. Det 
sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder 
inntil et nytt reglement er fastsatt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
1 Jf valglovens § 13-4 skal nytt bystyret godkjenne valget etter innstilling fra det valgstyret som er 
sittende valgstyre. 
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