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Hvilken myndighet har det gamle kommunestyret etter valgdagen, men før det nye 
kommunestyret er konstituert? 
 
SPØRSMÅL: Hvilken makt og myndighet har det gamle formannskapet og kommunestyret 
mellom valgdagen og konstituerende møte i nytt kommunestyre? 
 
Kan de «gamle» rådene og utvalgene ha møterekke i forkant av konstituerende 
kommunestyremøte? 
 
SVAR: I kommuneloven § 7–1 er det bestemmelser om konstituerende møte i det nyvalgte 
kommunestyret eller fylkestinget. Slikt møte skal holdes innen utgangen av oktober. Inntil 
dette skjer, fungerer de gamle kommunestyrene og fylkestingene, samt andre folkevalgte, 
med de samme fullmakter de har hatt tidligere.  
 
Det er ingen juridiske begrensninger i disse organenes myndighet fram til da, men det vil 
klart nok være forventninger om at det ikke treffes vedtak som vil kunne oppfattes som 
kontroversielle av det nyvalgte kommunestyret eller fylkestinget. Og de nyvalgte folkevalgte 
organene vil selvsagt ikke være mer bundet av de vedtakene som treffes i denne perioden, 
enn av andre, eldre vedtak. 
 
Valgperioden for nyvalgt kommunestyre eller fylkesting starter når det holdes konstituerende 
møte etter kommunevalget. Innkalling til slikt møte foretas av sittende ordfører med minst 14 
dagers varsel. 
 
Som første sak i møtet skal det nyvalgte kommunestyret eller fylkestinget etter valgloven § 
13–4 ta stilling til om det gjennomførte valget er gyldig. Hvis det ikke er tilfelle, skal 
departementet påby omvalg. 
 
Hvis valget blir godkjent, starter prosessen med valg av nye folkevalgte organer. Her skal det 
velges formannskap eller fylkesutvalg, dernest ordfører og varaordfører. Den nyvalgte 
ordføreren overtar møteledelsen fra hen er valgt, og så velges det kontrollutvalg. 
 
Kommunestyret eller fylkesutvalget kan så – men må ikke – fortsette med valg av andre 
folkevalgte organer. Også disse trer i funksjon fra de er valgt. Hvis ikke slikt valg foretas da, 
fortsetter disse organene med sin gamle sammensetning inntil valg er gjort senere, men ikke 
lenger enn fram til årsskiftet. 
 
Vedtak truffet av kommunestyre, fylkesting eller andre organer valgt for forrige valgperiode 
gjelder med andre ord så lenge de nyvalgte folkevalgte organene ikke vedtar noe annet. Det 
gjelder ikke minst årsbudsjettet, som bare kan fravikes ved nytt formelt 
budsjettendringsvedtak. 
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