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Suppleringsvalg til Borkenes stemmestyre

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
42/15

20.05.2015
2015/11

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
08.06.2015

Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 13.04.2015 og 28.04.2015

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 13.04.2015.
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 28.04.2015.
Til å signere møtebøkene velges:
1
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 13.04.2015
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 28.04.2015
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering

Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler
forføring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det
framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det
av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere
måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette
skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebøker for overnevnte møter i formannskapet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

01.06.2015
2015/18

Saksnr
43/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
08.06.2015

Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
F-sak 50/14 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS.
K-sak 15/15 Om kommunalt eierskap med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS
Saksopplysninger
Det vedlegges innkalling med bakenforliggende dokumenter til 24.ordinære generalforsamling i
Kvæfjord Eiendom AS. Det føres særskilt protokoll for generalforsamlingen, jf egen innkalling punkt 1
Konstituering a) valg av sekretær.
Formannskapet er etter selskapsvedtektene § 6 generalforsamling. Vedtektene for Kvæfjord Eiendom:
1 Selskapets navn er Kvæfjord Eiendom AS.
2 Selskapets hovedformål er positiv utvikling av eiendomsmasse i Kvæfjord. Selskapet kan også forestå
aktiviteter utenfor kommunegrensene. Selskapet kan forestå avtalte tjenester i forhold til kommunal
eiendomsmasse og ivaretar ellers – ved egen avtale – utleie av boliger til kommunalt ansvar og behov.
Selskapet kan videre erverve, oppføre og forvalte og utvikle andre eiendommer og bygninger, samt
forestå salg av varer og tjenester.
3 Selskapets forretningskontor er i Kvæfjord kommune med forretningsadresse: Bergsveien 87/Postboks
64, 9476 Borkenes.
4 Aksjekapitalen er kr 5.250.000 fordelt på 525 aksjer á kr 10.000, fullt innbetalt og lydende på navn.
Samtlige aksjer eies av Kvæfjord kommune, som skal være eneaksjonær i selskapet.
5 Bekjentgjørelse til aksjonærer skjer ikke i offentlige tidender.

6 Formannskapet er selskapets generalforsamling. Ordføreren leder generalforsamlingen. Selskapets styre
består av fire medlemmer med personlige vartamedlemmer, valgt av generalforsamlingen etter forslag fra
sittende styreleder. Generalforsamlingen utpeker i tillegg leder og nestleder. Funksjonstiden for
styremedlemmer og varamedlemmer er to år, slik at to av styremedlemmene og tilhørende
varamedlemmer er på valg hvert år. Leder og nestleder sammen med et av styremedlemmene tegner
selskapet. Styret meddeler prokura.
7 Generalforsamlingen velger revisor.
8 Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallingen skjer av styret
med minst 8 dagers varsel. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker: årsberetning,
regnskap, godtgjørelse til revisor, godtgjørelse til styrets medlemmer og valg av styrets medlemmer med
varamedlemmer i henhold til vedtektene § 6.
9 For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.
--Aksjekapitalen i Kvæfjord Eiendom AS er etter fusjon med Kvæfjord Utleiebygg AS i 2012 utvidet til
5 250 000 kr. Fra tidligere er Kvæfjord Utbyggingsselskap AS innfusjonert i selskapet i 1995,
aksjekapitalen er også utvidet i 2002 ved at kommunal gjeld til selskapet ble omgjort til aksjekapital. I
2013 ervervet også Kvæfjord Eiendom AS samtlige eierandeler i Borkenes Servicebygg ANS, jf tidligere
vedtak omkring forenklinger i selskapsstrukturen.
Kvæfjord Eiendom AS har nylig markert sitt 25.årsjubileum.
Kvæfjord kommunestyre er under K-sak 15/15 av 28.4.2015 forelagt sak om det kommunale eierskap,
med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS. Kommunestyret vedtok da å sende saken tilbake
til formannskapet for ny vurdering, med henblikk på en mulig endring av selskapsform til kommunalt
foretak (KF). Administrasjonssjefen er ut fra kapasitetshensyn så vel som sakens kompleksitet og
hensynet til en forsvarlig saksutredning, kommet til at slike vurderinger er så vidt krevende at saken først
kan ferdigstilles til kommunestyrets første møte til høsten, som er planlagt til 6.oktober.
Selskapets styre etter forrige ordinære generalforsamling avviklet 26.6.2014:
Medlemmer, valgt av generalforsamlingen:
1 Anne Birgit Nilsen, Dalsnes (leder)
2 Ola A. Danielsen, Lamhagan (nestleder)
3 Vivi-Ann Pettersen, Eldaskogen (nå: Harstad)
4 Hans Julius Edvardsen, Borkenes (nå Harstad)

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Personlige varamedlemmer:
1 Randi Myreng, Borkenes (nå: Harstad)
2 Johan Helge Elde, Elda
3 Linda Alise Karlsen, Borkenes
4 Karin Eriksen, Sandvik

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.05.2015
2014/707

Saksnr
44/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
08.06.2015

Utpeking av forhåndsstemmemottakere

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner i egenskap av valgstyre følgende personer som stemmemottakere ved
forhåndsstemmegivningen i 2015:
Arne Markus Vikholt, Ester Høegh, Fridlaug Bendiksen, Jan Roger Johansen, June Helen Gjertsen, Karin
Gunnesdahl, Lisbeth Andreassen, Ruth-Lise H. Olsen, Siv Jorid Strand og Unni Kallset.

Dokumenter i saken:
F-sak 27/13 Utpeking av stemmemottakere
K-sak 36/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 – fastsetting av valgdag
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen rundskriv nr 3/2012 – Delegeringsbestemmelser
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.4.2015 Rekruttering av valgmedarbeidere til valget i 201
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.6.2014 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) av 28.6.2002 nr 57
Saksopplysninger
Det skal i 2015 gjennomføres kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Velgere som ønsker det, kan avgi
forhåndsstemme innenriks fra 1.juli i valgåret og senest siste fredagen før valget, jf valgloven § 8-1.
Det følger av § 8-2 at som stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen fungerer stemmemottakere
oppnevnt av valgstyret, det vil si formannskapet i Kvæfjord kommune. Også § 8-3 henviser til bruk av
«stemmemottaker oppnevnt av valgstyret» ved (forhånds)stemmegivning på helseinstitusjoner med
videre.
Kommunestyret har via delegeringsreglementet overført sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven til
formannskapet i egenskap av valgstyre. Samtidig har formannskapet videredelegert den tildelte
avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen, avgrenset til enkeltsaker eller typer av saker som ikke er
av prinsipiell betydning.

Vurderinger
Overnevnte delegeringsfullmakt kan oppfattes å være avgrenset til den avgjørelsesmyndighet som er
tillagt kommunestyret etter valgloven. Samtidig har valgloven plassert noen avgjørelser direkte hos
valgstyret, og disse omtales ikke i delegeringsreglementet. Utpeking av stemmemottakere er blant de
forhold som således ivaretas av valgstyret.
Det foreslås utpeking av stemmemottakere i tråd med overnevnte. Antallet ble ved valgavviklingen i 2013
utvidet fordi endret prosedyre i større grad enn tidligere krevde to tilgjengelige stemmemottakere, ved at
den ordinære forhåndsstemmegivningen fra et gitt tidspunkt (i 2015 fra 10.august) ikke skjer ved bruk av
stemmeseddelkonvolutt, men ved at velgeren selv skal legge stemmeseddelen direkte i valgurne. Antallet
stemmemottakere må også ses mot at forhåndsstemmegivningen i hovedsak skjer under sommeren, der
opptil flere av disse tidvis vil være fraværende ut fra ferieavvikling. Foreslåtte (forhånds)stemmemottakere
har alle tidligere vært involvert i valgavviklingen i Kvæfjord kommune.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.05.2015
2014/707

Saksnr
45/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
08.06.2015

Tid og sted for forhåndsstemmegivning ved valget i 2015

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap vedtar i egenskap av valgstyre at årets ordinære forhåndsstemmegivning legges til
Kvæfjord rådhus, mandag-fredag kl 09:00-15:00 i tidsrommet mandag 10.august - fredag 11.september
2015.
Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller på valgtinget, kan
henvende seg til kommunen for avtale om å avgi stemme fra onsdag 1.juli og fram til
forhåndsstemmegivningen tar til den 10.august.
Det legges videre opp til ambulerende forhåndsstemmegivning følgende steder:
Boas
Miniboas
Kvæfjordheimen sykehjem
Husby sykehjem
Valgstyrets leder gjør nærmere avtale om tidspunkt for ambulerende forhåndsstemmegivning.
For øvrig kan velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme innenfor disse
rammer, etter søknad mottatt hos kommunen senest tirsdag 8.september få høve til å avgi
forhåndsstemme der hvor de oppholder seg.

Dokumenter i saken:
F-sak 44/15 Utpeking av forhåndsstemmemottakere
K-sak 36/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 – fastsetting av valgdag
F-sak 26/13 Valg 2013 – tid og sted for forhåndsstemmegivningen
Saksopplysninger
Det skal gjennomføres kommunestyrevalg og fylkestingsvalg mandag 14.september. Kommunestyret har
med hjemmel i valgloven § 9-2 i tillegg vedtatt at det i Kvæfjord kommune også skal holdes valg søndag
13.september.

Det ble i K-sak 50/12 om kommunale delegeringsbestemmelser slått fast at formannskapet er valgstyre.
Formannskapet er i denne egenskap tillagt avgjørelsesmyndighet etter valgloven med forskrifter. De
fullmakter som i valgloven er lagt til valgstyret, er ikke videredelegert til annet organ, jf omtalen under
framlegget til sak om utpeking av forhåndsstemmemottakere. Det følger av valgloven § 8-3 at
forhåndsstemmegivning skal foregå i egnet lokale og ellers hos stemmemottaker oppnevnt av valgstyret
på helseinstitusjoner og der hvor valgstyret ellers beslutter at det kan mottas forhåndsstemmer.
Velger som oppholder seg innenriks og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme, kan
etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for
når søknad må være kommet inn til kommunen. Fristen må settes til et tidspunkt i perioden mellom
tirsdag og fredag i siste uken før valget. Søknadsfristen kunngjøres.
Vurderinger
Det foreslås at kunngjøring av tid og sted for forhåndsstemmegivningen skjer over samme lest som ved
valgavviklingen i 2013.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksframlegg
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2014/707
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Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
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08.06.2015

Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2015

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 36/14 om fastsetting av valgdag(er) og
vedtar i egenskap av valgstyre følgende stemmetider for årets valgting:
KRETS

STED

ÅPNINGSTID SØNDAG 13/9

ÅPNINGSTID MANDAG 14/9

1 Moelv
2 Flesnes
3 Vik
4 Borkenes

tidl Moelv skole
Flesnes oppvekstsenter
Vik oppvekstsenter
Kvæfjord rådhus

søndag kl 1600-2000
søndag kl 1600-2000
søndag kl 1600-2000
søndag kl 1600-2000

mandag kl 0900-1400
mandag kl 0900-1400
mandag kl 0900-1400
mandag kl 0900-2000

Dokumenter i saken:
K-sak 36/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 – fastsetting av valgdag
F-sak 44/15 Utpeking av forhåndsstemmemottakere
F-sak 40/13 Valg 2013 – tid og sted for stemmegivning på valgting
K-sak 70/11 Valg til utvalg og nemnder med videre
Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) av 28.6.2002 nr 57
Saksopplysninger
Det skal i 2015 gjennomføres kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Kommunestyret har i K-sak 36/14
vedtatt at det under valget som er fastsatt til mandag 14.september også skal holdes valg på søndag
13.september. Valgstyret bestemmer ellers etter valgloven § 9-3 hvor stemmegivningen skal foregå og
fastsetter tiden for stemmegivning. Valgstyret skal også kunngjøre tid og sted for stemmegivningen,
etablert praksis er at dette samordnes i fellesannonse med flere andre kommuner og ellers ved oppslag på
kommunens hjemmeside på internett.
Kommunestyret har i sak om delegeringsbestemmelser lagt til grunn at formannskapet er valgstyre i
Kvæfjord kommune. De fullmakter som i valgloven direkte er tillagt valgstyret, er ikke videredelegert til
annet kommunalt organ.

Kommunestyret har i K-sak 70/11 justert inndelingen av stemmekretser fra sju til følgende fire kretser
med virkning fra og med valget i 2013: 1) Moelv stemmekrets, 2) Flesnes stemmekrets, 3) Vik
stemmekrets og 4)Borkenes stemmekrets.
Vurderinger
Det foreslås at årets stemmegivning på valgtinget den 13. og 14.september skjer over samme lest som ved
valgavviklingen i 2013.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksframlegg

19.05.2015
2014/707
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Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
08.06.2015

Suppleringsvalg til Borkenes stemmestyre

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre finner ut fra begrensningsregelen med hensyn til valg til stemmestyre i
kommuneloven § 14 nr 4 og valgloven 9-3 nr 4 at Tor Egil Lund ikke lenger kan tjenestegjøre
som valgfunksjonær ved krets 4 Borkenes stemmestyre. Som nytt fjerde medlem til stemmestyret i
stedet for Lund utpekes: …
2. Kommunestyret viser til gjeldende delegeringsbestemmelser, punkt 42 Valgloven. Valgstyret gis
ut fra valgloven § 4-2 fullmakt til å forestå suppleringsvalg til stemmestyrene ved slik tilføyelse i
delegeringsbestemmelsene punkt 42.1: «… med unntak for at suppleringsvalg til stemmestyrer
ivaretas av valgstyret.»
Dokumenter i saken:
K-sak 8/13 Valg til stemmestyrer
K-sak 50/12 Delegeringsbestemmelser
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre har under K-sak 8/13 i møte 19.2.2013 foretatt valg til stemmestyrer for
inneværende valgperiode. Som stemmestyre i krets 4 Borkenes ble valgt:
Stemmestyre krets 4 Borkenes
1 Anne Birgit Nilsen, Dalsnes (leder)
2 Harald Bjørn Gideonsen, Strand (nestleder)
3 Margith Vebostad, Borkenes
4 Tor Egil Lund, Haugen
5 Nina Ôztûrk Johansen, Borkenes
6 Anne-Hege Berg-Jensen, Borkenes
7 Sølvi Pettersen, Borkenes
8 Astrid Meyer, Borkenes
9 Roy Pedersen, Borkenes

Varamedlemmer
1 Turid Forn, Borkenes
2 Magne Hugo Nilsen, Borkenes
3 Robert Karlsen, Borkenes

Som det også var påpekt i saksframlegget til K-sak 8/13, ble på dette tidspunkt tatt inn en ny
begrensningsregel i kommuneloven § 14 nr 4 og valgloven §§ 8-2 og 9-3, hvoretter listekandidater ikke
lenger kan tjenestegjøre som stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene.

Tor Egil Lund står oppført som listekandidat på forslaget fra Sosialistisk Venstreparti til årets
kommunestyrevalg i Kvæfjord. Han kan dermed ikke lenger bekle overnevnte verv som fjerde medlem i
stemmestyret for Borkenes krets.
Kommunestyret har under K-sak 50/12 Delegeringsbestemmelser lagt til grunn at valg til stemmestyrer
fortsatt skal foretas av kommunestyret selv, selv om valgloven i § 4-2 legger til grunn at «kommunestyret
kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.» Formannskapet er ellers utpekt til å ivareta
funksjonen som valgstyre.
Vurderinger
Tor Egil Lund kan ut fra oppføringen på listeforslaget fra Sosialistisk Venstreparti ikke lenger stå som
medlem i stemmestyret for Borkenes krets. Kommunestyret bør derfor inviteres til å forestå
suppleringsvalg av nytt fjerde medlem til dette stemmestyret.
Kommunestyret har under K-sak 50/12 Delegeringsbestemmelser videreført ordningen hvorved valg til
stemmestyrer fortsatt foretas av kommunestyret selv, selv om valgloven gir rom for at dette kan delegeres
til valgstyret. Delegeringsbestemmelsene punkt 42.1 ser slik ut:
«Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter
og endringer i lov til formannskapet i egenskap av valgstyre. Delegeringen gjelder ikke § 4-2 (Stemmestyrer) og
avgjørelsesmyndighet som ellers ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf
kommuneloven § 8 nr 3.»

Ved punkt 42.2 er tilsvarende videredelegert til administrasjonssjefen, avgrenset til enkeltsaker eller typer
av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Det finnes gode grunner for at suppleringsvalg, slik som for denne saken, bør overlates til formannskapet
(i egenskap av valgstyre) blant annet for å sikre nødvendig framdrift i valgavviklingen. Det tilrås derfor at
kommunestyret delegerer suppleringsvalg til stemmestyrene til valgstyret, ved slik tilføyelse i
delegeringsbestemmelsene punkt 42.1.: «… med unntak for at suppleringsvalg til stemmestyrer ivaretas
av valgstyret.»

Merete Hessen
Administrasjonssjef

