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i januar/februar 2020.
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Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet

Valgstyrets innstilling
Kvæfjord kommunestyre godkjenner valgoppgjøret for kommunestyrevalget 2019-2023 i Kvæfjord
kommune slik det framgår av valgprotokoll for valgstyret – Kommunestyrevalget 2019.

Vedlegg:
Valgprotokoll for kommunestyrevalget 2019
https://www.kvafjord.kommune.no/valgprotokoll.6245654-415609.html
Dokumenter i saken:
K-sak 47/15 Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet
Saksopplysninger
Valgprotokoll fra årets kommunestyrevalg er vedlagt denne saken. Valgprotokoll for gjennomføringen av
fylkestingsvalget 2019 er oversendt fylkeskommunen for videre behandling som del av valgoppgjøret for
fylkestingsvalget for Troms og Finnmark.
Det er det nyvalgte kommunestyret som godkjenner valgprotokollen for kommunestyrevalget (eller
underkjenner den), på bakgrunn av innstilling fra valgstyret. Valgstyret har i møte 10.9.2019 godkjent og
signert valgoppgjøret i tråd med vedlagte protokoll. Konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret er
fra tidligere tidfestet til 3.oktober.
Valgloven § 13-4 fastsetter at det nyvalgte kommunestyret avgjør om kommunestyrevalget er gyldig. Det
følger videre av kommuneloven § 17 nr 2 at «som første sak i det konstituerende møtet tar kommunestyret ...
stilling til om kommunestyrevalget er gyldig», jf tilsvarende bestemmelse i ny kommunelov § 7-1 andre ledd
som trer i kraft fra og med det konstituerende møte ved oppstart av valgperioden 2019-2023. Valget skal
kjennes for ugyldig dersom det er begått feil som må antas å ha hatt innflytelse på mandatfordelingen og
som det ikke er mulig å rette. I så fall skal det sendes melding til departementet, som påbyr omvalg.

Det er i prinsippet valgstyret som foretar opptellingen av stemmesedler, helt til de konkluderer med at
valgresultatet er riktig. Resultatet føres inn i valgprotokollen, som er grunnlag for valgstyrets innstilling
og deretter for kommunestyrets beslutning. Valgprotokollen er satt opp i tråd med mâl som er utarbeidd
av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen fører ikke lenger noen kontroll med
valgprotokollen.
Valgprotokollen dokumenterer på omfangsrikt vis selve prosessen omkring valgoppgjøret; med de ulike
administrative forhold i del A, foreløpig opptelling av forhåndsstemmer i del B, foreløpig opptelling av
valgtingsstemmer i del C, endelig opptelling i del D og til sist selve valgoppgjøret i del E. Fordelingen av
mandater i tråd med de 23 representantplassene er vist på side 16 i valgprotokollen. Kandidatkåring,
personstemmer og endelig rangering av listekandidater for de enkelte valglistene finnes fra side 17 i
valgprotokollen. Navnelistene favner alle som var oppført på valglistene, de valgte representanter er
merket med ** mens vararepresentanter er merket med *.
Vurderinger
Valgstyret er i møte 10.9.2019 kommet til at der ikke hefter feil ved valgprotokollen som kan antas å ha
hatt innflytelse på mandatfordelingen. Valgstyret er derfor kommet til at kommunestyret bør inviteres til å
godkjenne valgoppgjøret for kommunestyrevalget for valgperioden 2019-2023 slik som det framkommer
i valgprotokollen.
Valgprotokollen viser på side 16 at sistemandat nummer 23 tilfaller Fellesliste for Høyre og
Fremskrittspartiet med kvotient 728,444444. Denne kvotienten framkommer slik:
Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet mottok 285 stemmer.
Med 23 representantplasser gir det i utgangspunktet 285 x 23 = 6555 listestemmer.
Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet mottok 29 slengere ved oppføring av sine kandidater på andre
lister, men har samtidig avgitt 28 slengere ved oppføring av kandidater fra andre lister på felleslista. Det
betyr at antallet listestemmer justeres slik: 6555 + 29 – 28 = 6556 listestemmer.
De ulike kvotienter framkommer deretter ved at antallet listestemmer deles med økende divisorer, fastsatt
i valgloven § 11-12 nr 1, jf § 11-4 nr 3. Ved 5.divisjon blir det slik: 6556/9,0=728,444444.

Den nærmeste kvotient som ikke gir plass i kommunestyret er 717,200000 for Sosialistisk Venstreparti.
Som illustrasjon på betydningen av et korrekt valgoppgjør og med rett mandatfordeling mellom listene,
som eventuelt er valglovens vilkår for å kjenn e valget ugyldig, tilsier dette at listen for Sosialistisk
Venstreparti med ytterligere 3 rene stemmesedler ville ha oversteget kvotienten som ga mandat nr 23 til
Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet.

Torbjørn Larsen
Leder i valgstyret
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Kommunestyrevalget

Valgprotokoll
Kvæfjord

kommune,

2019

for valgstyret

i

Troms og Finnmark

fylke

KommunestyreValgprotokoll

og fylkestingsvalget

for valgstyret

- Kommunestyrevalget

2019
2019

Kommune: Kvæfjord
Fylke:

Troms og Finnmark

År:

2019

Nøkkeltall

i valggjennomføringen

Antall stemmeberettigede

2 325

Totalt antall kryss i manntallet

1 489
64,04 %

Oppmøteprosent
Totalt antall godkjente forhåndsstemmegivninger

355

Totalt antall godkjente valgtingsstemmegivninger

1 134

Totalt antall forkastede stemmegivninger
1 479

Totalt antall godkjente stemmesedler
Totalt

antall

forkastede

stemmesedler

Representantfordeling

Parti

Antall

Arbeiderpartiet

8

Senterpartiet

7

Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet

5

SV - Sosialistisk Venstreparti

2

Venstre

1
23

Sum

10.09.2019

17:51 137

Valgprotokoll for valgstyret

Side 2

A Administrative

forhold

A1 Valgstyret

Sekretær:

Medlemmer

(inkl. møtende

varamedlemmer):

Navn

Funksjon

Larsen Torbjørn Evald

Leder

Eriksen Karin

Nestleder

Gabrielsen Karoline

Medlem

Wikeland Linda

Medlem

Arnesen
Danielsen

Bendiks

Harald

Medlem

Ola Asgeir

Medlem

Meyer—dan—Sve'
Holand-B

amedle
ramedle

Bakken-K°

aramedle
—Vaf—a
—Vara
ramedle
—Varamed+e

Hessen Asbjørn Ole

Varamedlem

A2 Valgtinget
Stemmekretser

og tid:

Navn på alle kretsene i kommunen

Åpningstid søndag

Åpningstid mandag

Moelv

16:00 — 20:00

09:00 — 14:00

Flesnes

16:00 — 20:00

09:00 — 14:00

Vik

16:00 —20:00

09:00 — 14:00

Borkenes

16:00 — 20:00

09:00 — 20:00

Krets

10.09.2019

17:51:37

Valgprotokoll for valgstyret

Side 3

B Foreløpig

opptelling

B1 Behandling

av forhåndsstemmer

av mottatte

B1.1 Totalt mottatte

forhåndsstemmegivninger

forhåndsstemmegivninger
Antall stemmegivninger
Forkastet

Godkjente

0

17

0

336

0

1

0

1

Antall i beredskapskonvolutt

0

O

Sum mottatte

0

355

Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidligstemmegivning)
Antall forhåndsstemmegivninger

Antall brevstemmer

innenriks fra 10. august

utenriks

Antall øvrige forhåndsstemmegivninger

utenriks og på Svalbard og Jan Mayen

forhåndsstemmegivninger

355

Totalt antall

B1.2 Behandlede

forhåndsstemmegivninger

Forkastelser

lnnenfiks

Utenriks

O

0

O

O

0

0

0

O

0

0

0

0

Stemmegivningen
er ikke kommet inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter
valgdagen §10—1 (1) g

0

0

Velgeren

er ikke innført i manntallet

0

0

Velgeren

har allerede avgitt godkjent stemmegivning

Velgeren

er ikke innført i manntallet

i kommunen

Stemmegivningen
inneholder ikke tilstrekkelige
velgeren er § 10—1 (1) b

§ 10-1 (1) a
opplysninger til å fastslå hvem

Stemmegivningen

er ikke avgitt til rett tid § 10-1 (1) c

Stemmegivningen

er ikke levert til rett stemmemottaker

Omslagskonvolutten
Velgeren

er åpnet eller forsøkt åpnet § 10-1 (1) e

har allerede avgitt godkjent stemmegivning

Sum forkastede
Godkjente

§ 10—1 (1) d

i kommunen

§ 10-1 (1) f

§ 10-1a (1) a
§ 10-1a (1) c

forhåndsstemmegivninger

forhåndsstemmegivninger

(skal være lik sum av 82.1.1

og B2.2.1)

355

Totalt antall forhåndsstemmegivninger

52 Foreløpig

opptelling

av forhåndsstemmesedler

Bz.1 Startet senest 4 timer før valglokalene
32.1.1

Behandlede

355

ordinære

stenger

forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall

Godkjente

Ant.

sedler

305

Blanke

2

Tvilsomme

4

Total

antall

10.09.2019

behandlede

17:51:39

312

forhåndsstemmesedler

Valgprotokoll for valgstyret
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Side 4

BZ.1.2

Partifordelte

forhåndsstemmesedler

Parti

Antall

Venstre

9

Senterpartiet

84

Fellesliste

62

for Høyre og Fremskrittspartiet

SV - Sosialistisk

30

Venstreparti

120

Arbeiderpartiet
Totalt

antall

82.1.3
(Årsak

partifordelte

305

stemmesedler

Merknad
til evt. differanse

En velger

som er avkrysset

B2.2 Opptalt

82.2.1

mellom

kryss i manntall

i manntallet,

har ikke stemt

etter kl. 17.00 dagen

Behandlede

sent

(82.1.1)

innkomne

og foreløpig

opptelling

(82.1.2)

og evt . andre

forhold)

på kommunestyrevalget.

etter valgdagen

(lagt til side og sent innkomne)

forhåndsstemmesedler

Kryss

i manntall

Ant. sedler

38

Godkjente
Blanke

1

Tvilsomme

4

Total antall
B2.2.2

sent

innkomne

Partifordelte

sent

43

forhåndsstemmesedler

innkomne

43

forhåndsstemmesedler

Parti

Antall

Venstre
Senterpartiet
Fellesliste
SV

11

for Høyre og Fremskrittspartiet

-Sosialistisk

Venstreparti

Arbeiderpartiet
Totalt

antall

32.2.3

Merknad

(Arsak

partifordelte

til evt. differanse

10.09.2019

mellom

17:51 :40

stemmesedler

kryss i manntall

(82.2.1)

38

og foreløpig

opptelling

Valgprotokoll

(82.22)

og evt . andre

for valgstyret

forhold)

Side 5

C Foreløpig

opptelling

C1 Oversikt

over

av valgtingsstemmer

stemmer

mottatt

i alle

kretser

Sted for foreløpig
Stemmekrets

Kryss i manntall

Opptalte

opptelling
Søndag

Mandag

Stemmesedler
urne

i

stemmer

I særskilt
omslag

I beredskaps-

omslag

Moelv

Hos valgstyret

26

4

30

0

0

Flesnes

Hos valgstyret

50

48

81

0

2

Vik

Hos valgstyret

160

78

237

2

0

Borkenes

Hos valgstyret

253

513

782

3

O

489

643

5

2

Sum
Sum

1130

1 132

C1.1 Merknad

fra stemmestyrene

Flesnes — valgtingsstemmer
ordinære:
Velgere avkrysset i manntall har ikke avgitt stemme

i egen krets eller ikke stemt på begge valg

Vik — valgtingsstemmer
ordinære:
Velgere har ikke stemt i egen krets eller har ikke stemt på både kommune- og fylkestingsvalget
Borkenes — valgtingsstemmer
ordinære:
Velgere fra annen krets har stemt i den krets som har lengst åpningstid

CZ Foreløpig

opptelling

hos stemmestyrene

Det er ikke foretatt foreløpig opptelling hos stemmestyrene.

C3 Stemmegivninger - valgting
C3.1 Stemmegivning

i særskilt

omslag

Godkjente
Forkastet

Total antall stemmegivninger

i særskilt

omslag

C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1)
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt
Total antall forkastede
C3.3 Stemmegivninger

a)

allerede godkjent stemme §10-2(1)

c)

stemmegivninger
i beredskapskonvolutt

Godkjente
Forkastet
Total antall stemmegivninger

10.09.2019

17:51:46

i beredskapskonvolutt

Valgprotokoll for valgstyret

Side 6

C3.4 Forkastede

stemmegivninger

Velger ikke i kommunens

manntall

Velger hadde forhåndsstemt/avgitt
Total antall forkastede

C4 Foreløpig

opptelling

C4.1 Antall

i beredskapskonvolutt
§10-2(1)

a)

0

allerede

godkjent

stemme §10-2(1)

c)

0

stemmegivninger

0

hos valgstyret

valgtingsstemmesedler

i urne
Kryss

i manntall

Ant. sedler

Godkjente

—

1 115

Blanke

—

15

Tvilsomme

—

0

Total antall

valgtingstemmesedleri

C4.2 Partifordelte

urne

1 132

valgtingsstemmesedler

1 130

i urne

Parti

Antall

Venstre

79

Senterpartiet

323

Fellesliste

214

for Høyre og Fremskrittspartiet

SV —Sosialistisk

Venstreparti

116

Arbeiderpartiet
Totalt

antall

383
partifordelte

stemmesedler

1 115

C4.3 Merknad
(Årsak

til evt. differanse

C4.4 Antall

mellom

kryss

stemmesedler

i manntall

i særskilt

(C4.1)

og foreløpig

opptelling

(042)

og evt. andre

forhold)

omslag
Kryss

i manntall

Ant. sedler

Godkjente

—

O

Blanke

—

O

Tvilsomme

—

0

0

0

Total antall stemmesedler

10.09.2019

17:51:49

i særskilt

omslag

Valgprotokoll

for valgstyret

Side 7

C4.5 Partifordelte

stemmesedler

i særskilt

omslag

Parti

Antall

Venstre
Senterpartiet
Fellesliste
SV

for Høyre og Fremskrittspartiet

-Sosialistisk

Venstreparti

Arbeiderpartiet
Totalt

antall

partifordelte

stemmesedler

C4.6 Merknad
(Årsak

til evt. differanse

C4.7 Antall

mellom

stemmesedler

kryss i manntall

(C4.4)

og foreløpig

opptelling

(C4.5)

og evt. andre

forhold)

i beredskapskonvolutt
Kryss

i manntall

Ant. sedler

Godkjente

—

0

Blanke

—

O

Tvilsomme

—

0

2

0

Total antall

stemmesedler

C4.8 Partifordelte

i beredskapskonvolutt

stemmesedler

i beredskapskonvolutt

Parti

Antall

Venstre

0

Senterpartiet

0

Fellesliste

0

for Høyre og Fremskrittspartiet

SV —Sosialistisk

Venstreparti

O

Arbeiderpartiet
Totalt antall

0
partifordelte

stemmesedler

0

C4.9 Merknad
(Arsak

til evt. differanse

Stemmer

mellom

i beredskapskonvolutt

10.09.2019

17:51:49

kryss i manntall

(C4.7)

er tall opp sammen

og foreløpig
med ordinære

opptelling

(C4.8)

vaigtingstemmer

Valgprotokoll

og evt. andre

forhold)

for å ivareta

hemmelig

for valgstyret

valg.

Side

8

D Endelig

opptelling

D1 Forhåndsstemmer
D1.1 Opptalte

forhåndsstemmesedler

Type

Godkjente

Opptalt

minst fire timer før valglokalet

stenger

Opptalt etter kl. 17.00 dagen etter valgdagen

Total antall opptalte

D1.2 Forkastede

forhåndsstemmesedler

Blanke

2

O

309

38

1

4

43

345

3

4

352

forhåndsstemmesedler
Startet senest 4 timer før
valglokalene

manglet

off. stempel

§10-3(1)

a)

Det fremgår

ikke hvilket valg stemmeseddelen

Det fremgår

ikke hvilket parti eller gruppe

Partiet eller gruppen
Totalt

gjelder

velgeren

stiller ikke liste §10-3(1)

antall forkastede

D1.3 Godkjente

§10—3(1) b)

har stemt på §10-3(1)

d)

stemmesedler

forhåndsstemmesedler

fordelt

stenger

Opptalt etter stenging

0

0

0

0

0

0

O

4

0

4

på parti

Parti

Endelig

Venstre

14

Senterpartiet

95

Fellesliste

71

SV

Total

307

Type forkastelse
Seddelen

Forkastet

for Høyre og Fremskrittspartiet

-Sosialistisk

38

Venstreparti

127

Arbeiderpartiet
Totalt

antall

D1.4 Avvik

partifordelte

mellom

345

stemmesedler

foreløpig

og endelig

opptelling

av forhåndsstemmesedler

000

Parti

Foreløpig

Endelig

Venstre

14

14

Senterpartiet

95

95

Fellesliste

71

71

37

38

126

127

343

345

for Høyre og Fremskrittspartiet

SV —Sosialistisk

Venstreparti

Arbeiderpartiet
Totalt

antall

partifordelte

D1.5

Merknad

(Årsak

til evt. differanse

mellom

stemmesedler

foreløpig

og endelig

opptelling

1

2

av forhåndsstemmer.)

Hele kommunen
— forhåndsstemmer
ordinære:
Det var 4 stemmesedler
som var tvilsomme etter foreløpig

10.09.201917251149

Avvik

opptelling.

Valgprotokoll

hvorav

for valgstyret

2 ble godkjent.

Side 9

D2 Valgtingsstemmer
D2.1 Opptalte

valgtingsstemmesedler

Type

Godkjente

Ordinære

Blanke

Total

Forkastet

1 132

1

1 116

15

Særskilt

O

0

O

0

Beredskap

O

0

O

O

15

1

Total antall

opptalte

D2.2 Forkastede

1 116

valgtingsstemmesedler

valgtingsstemmesedler

Type forkastelse
Seddelen

manglet

Ordinære

off. stempel

§10-3(1)

a)

Det fremgår

ikke hvilket

valg stemmeseddelen

Det fremgår

ikke hvilket

parti eller gruppe

Partiet

eller gruppen

Totalt

forkastede

stiller

gjelder

velgeren

ikke liste §10-3(1)

§10—3(1) b)

har stemt på §10~3(1)

c)

d)

stemmesedler

D2.3 Godkjente

valgtingsstemmesedler

fordelt

Særskilt

Total

0

0

O

0

0

O

0

0

0

0

0

0

1

0

O

1

1

0

0

1

Endelig

79

Venstre
Senterpartiet

323

Fellesliste

214

for Høyre og Fremskrittspartiet

-Sosialistisk

117

Venstreparti

383

Arbeiderpartiet
Totalt

Beredskap

på parti

Parti

SV

1132

antall

D2.4 Avvik

partifordelte

mellom

foreløpig

1 116

stemmesedler
og endelig

Parti

opptelling

av ordinære

000

valgtingsstemmesedler
Foreløpig

Endelig

Awik

79

79

Senterpartiet

323

323

Fellesliste

214

214

116

117

383

383

0

1 115

1 116

1

Venstre

SV

for Høyre og Fremskrittspartiet

-Sosialistisk

Venstreparti

Arbeiderpartiet
Totalt

antall

partifordelte
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stemmesedler

Valgprotokoll

for valgstyret
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D2.5 Merknad
(Årsak

til evt. differanse

mellom

foreløpig

og endelig

Hele kommunen — valgtingsstemmer
Awik

skyldes 2 tvilsomme

opptelling

av valgtingsstemmer)

ordinære:

stemmesedler

som ble godkjent

Hele kommunen
— stemmer
i beredskapskonvolutt:
To stemmer i beredskapskonvolutt
er talt opp sammen
hemmelig valg.

D3 Totaloversikt

over antall stemmesedler

Parti

fordelt

før endelig telling.

med ordinære

valgtingstemmer

for å ivareta

på parti

Forhånd

Valgting

Total

Venstre

14

79

93

Senterpartiet

95

323

418

Fellesliste

71

214

285

38

117

155

127

383

510

345

1 116

1 461

for Høyre og Fremskrittspartiet

SV - Sosialistisk

Venstreparti

Arbeiderpartiet
Totalt

antall

10.09.2019

partifordelte

17:51:50

stemmesedler

Valgprotokoll

for valgstyret
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E Valgoppgjør
40993979”?-

E1 Mandatfordeling
E1.1 Beregning

av listestemmetall

og antall mandater

til listene
Venstre

Antall stemmesedler

x antall kst.repr.=

2139

93 x 23
Mottatt:

23

Avg itt:

18

Slengere:

2144

Listestemmetall:

1 531,428571

1. div

1.4

2. div

3.0

714,666667

3. div

5.0

428,800000

div

7.0

306285714

div

9.0

238222222

div

11.0

194,909091

div

13.0

164,923077

div

15.0

142,933333

. div

17.0

126,117647

10 . div

19.0

112,842105

11 . div

21.0

102,095238

12. div

23.0

93,217391

13. div

25.0

85.760000

14. div

27.0

79407407

15. div

29.0

73931034

16. div

31.0

69,161290

17. div

33.0

64969697

18. div

35.0

61,257143

19. div

37.0

57,945946

20. div

39.0

54,974359

Senterpartiet
Antall stemmesedler

x antall kst.repr.=

9614

418 x 23
Mottatt:

36

Avg itt:

61

Slengere:

9589

Listestemmetall:

1. div

1.4

6 849,285714

2. div

3.0

3 196333333

3. div

5.0

1 917,800000

4. div

7.0

1 369,857143

5. div

9.0

1 065444444

6. div

11.0

871,727273

7. div

13.0

737,615385

10.09.201917:51:50

Valgprotokoll

for valgstyret

Side 12

8. div

15.0

639,266667

9. div

17.0

564,058824

10. div

19.0

504.684211

11. div

21.0

456,619048

12. div

23.0

416,913043

13. div

25.0

383,560000

14. div

27.0

355,148148

15. div

29.0

330,655172

16. div

31.0

309,322581

17. div

33.0

290,575758

18. div

35.0

273,971429

19. div

37.0

259,162162

20. div

39.0

245,871795

21. div

41.0

233,878049

22. div

43.0

223,000000

23. div

45.0

213,088889

24. div

47.0

204,021277

25. div

49.0

195,693878

26. div

51.0

188,019608

Fellesliste
Antall

stemmesedler

x antall kst.repr.=

for Høyre og Fremskrittspartiet
6555

285 x 23
Mottatt:

29

Avgitt:

28

Slengere:

6556

Listestemmetall:
,1. div

1.4

4 682,857143

2 . div

3.0

2 185,333333

3 . div

5.0

1 311,200000

4 . div

7.0

936,571429

5. div

9.0

728,444444

6 . div

11.0

596,000000

7 . div

13.0

504,307692

8 . div

15.0

437,066667

9 . div

17.0

385,647059

10. div

19.0

345,052632

11. div

21.0

312,190476

12. div

23.0

285,043478

13. div

25.0

262,240000

14. div

27.0

242,814815

15. div

29.0

226,068966

16. div

31.0

211,483871

17. div

33.0

198,666667

18. div

35.0

187,314286
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19. div

37.0

m.m.—49391999»
39.0

20. div

177,189189
—x

168,102564

21. div

41.0

159,902439

22. div

43.0

152,465116

23. div

45.0

145,688889

24. div

47.0

139,489362

25. div

49.0

133,795918

26. div

51.0

128,549020

27. div

53.0

123,698113

28. div

55.0

1 19,200000

29. div

57.0

1 15,017544

SV
Antall stemmesedler

x antall kst.repr.=

-Sosialistisk

Venstreparti
3565

155 x 23
Mottatt:

59

Avgitt:

38

Slengere:

3586

Listestemmetall:
. div

1.4

2 561,428571

. div

3.0

1 195.333333

div

5.0

717,200000

div

7.0

512,285714

div

9.0

398,444444

div

11.0

326,000000

div

13.0

275,846154

div

15.0

239,066667

. div

17.0

210,941176

10. div

19.0

188,736842

11. div

21 .0

170,761905

12. div

23.0

155,913043

13. div

25.0

143,440000

14. div

27.0

132,814815

15. div

29.0

123,655172

16. div

31.0

1 15,677419

17. div

33.0

108.666667

18. div

35.0

102.457143

Arbeiderpartiet
Antall

stemmesedler

x antall

kst.repr.=

11730

510 x 23
Mottatt:

72

Avgitt:

74

Slengere:
11728

Listestemmetall:

10.09.201
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. div

1.4

8 377,142857

. div

3.0

3 909,333333

div

5.0

2 345,600000

div

7.0

1 675,428571

div

9.0

1 303,1 11 11 1

div

11.0

1 066,181818

div

13.0

902,153846

div

15.0

781 ,866667

. div

17.0

689,882353

. div

19.0

617,263158

11. div

21 .0

558,476190

12. div

23.0

509,913043

13. div

25.0

469,120000

14. div

27.0

434,370370

15. div

29.0

404,413793

16. div

31.0

378,322581

17. div

33.0

355,393939

18. div

35.0

335,085714

19. div

37.0

316,972973

20. div

39.0

300,717949

21. div

41.0

286,048780

22. div

43.0

272,744186

23. div

45.0

260,622222

24. div

47.0

249,531915

25. div

49.0

239,346939

26. div

51 .0

229,960784

27. div

53.0

221 ,283019

28. div

55.0

213,236364

29. div

57.0

205,754386

10.09.2019
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Mandatene ble fordelt som følger:
Mandat

nr.:

Parti:

Kvotient:
NNNN—ÅA-Å-k-Å—lA-A—l—l
wN—kOCOCDNICDm-ÅCDM—ÅO

8 377,142857

Arbeiderpartiet
Senterpartiet

6 849,285714

Fellesliste

4 682,857143

for Høyre og Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet

3 909,333333

Senterpartiet

3 196,333333

SV

-Sosialistisk

2 561 ,428571

Venstreparti

Arbeiderpartiet

2 345,600000

Fellesliste

2 185,333333

for Høyre og Fremskrittspartiet

Senterpartiet

1 917,800000

Arbeiderpartiet

1 675,428571

Venstre

1 531,428571

Senterpartiet

1 369,857143

Fellesliste

1 311,200000

for Høyre og Fremskrittspartiet

1 303,111111

Arbeiderpartiet
SV

-Sosialistisk

Arbeiderpartiet

1 066,181818

Senterpartiet

1 065,444444

Fellesliste

10.09.201917:51:50

1 195,333333

Venstreparti

936571429

for Høyre og Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet

902153846

Senterpartiet

871,727273

Arbeiderpartiet

781,866667

Senterpartiet

737,615385

Fellesliste

728,444444

for Høyre og Fremskrittspartiet

Valgprotokoll

for valgstyret
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E2 Kandidatkåring
E2.1 Beregning
Valglistens

av stemmetillegg

og personstemmer

navn: Venstre

Antall stemmesedler:

93

Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens

navn

Stemmetillegg

**

1

Jan

Meyer

2

Heidi Merethe Frantzen

8

Lillian Hessen

7

Bjørn

Eirik Mathisen

4

Svein Robert Guttormsen

3

Mildrid

9

Frode

12

Asbjørn

11

Sveinung

20

Astrid

Henriette

Rettelser

totalt

Ny rangering

42,00

6,00

71,25

*

0,00

14,00

2,00

16,00

*

0,00

1 1,00

2,00

13,00

3

*

0,00

7,00

3,00

10,00

4

'k

0,00

8,00

1,00

9,00

5

0,00

8.00

0,00

8,00

6

0,00

5,00

3,00

8,00

7

0,00

8,00

0.00

8,00

8

0,00

4,00

1,00

5,00

9

0,00

3,00

2,00

5,00

10

0,00

3,00

0,00

3,00

11

0,00

2,00

0,00

2,00

12

0,00

1 ,00

1,00

2,00

13

Eldevik
Hessen

Helene

Slengere

23,25

Fagerli

Næss

Personstemmer

Meyer

Meyer

1

5

Vebjørn

6

Mikkel

13

Elenita

15

Ler Wah Waw

0,00

1,00

1,00

2,00

14

18

Eldrid

0,00

2,00

0,00

2,00

15

10

Herulf Arne

0,00

1,00

0,00

1,00

16

17

Jostein

0,00

0,00

1 ,00

1,00

17

14

Liv Reidun

0,00

0,00

0,00

0,00

18

16

Grace

0,00

0,00

0,00

0,00

19

19

Fredrik

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Valglistens
Antall

Skreddernes
Per Sara
Ribe

Hansen
Fagerås

Eldevik
Hovdet

Janiola

Fagerås

Fagerli

navn: Senterpartiet

stemmesedler:

418

Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens

navn

1

Karin Eriksen

**

3

Birger

**

Holand

10.09.201917:51:50

Personstemmer

Stemmetillegg

104,50

0,00

Valgprotokoll

118,00

34,00

for valgstyret

Slengere

15,00

6.00

Rettelser

totalt

Ny rangering

237,50

1

40,00

Side 17

Representantens

Stemmetillegg

navn

Personstemmer

Slengere

Rettelser

totalt

Ny rangering

2

Kåre Joakim Bakken

**

0,00

37,00

2,00

39,00

3

5

Randi

**

0,00

30,00

4,00

34,00

4

6

Ivar-Martin

**

0,00

23,00

2,00

25,00

5

10

Magnus Waldemar
Andersen

**

0,00

20,00

1,00

21,00

6

8

Geir—Arne Norskott

**

0,00

17,00

0,00

17,00

7

7

Kristin Vonheim Håkonseth

*

0,00

13,00

1,00

14,00

s

Kurt Johansen

*

0,00

12,00

1,00

13,00

9

13

Frank Robert Jensen

*

0,00

1 1,00

0,00

11,00

10

14

Renathe Eline Jakobsen

*

0,00

11,00

0,00

11,00

11

22

Widar Andersen

*

0,00

9,00

1,00

10,00

12

4

Rolf Gunnar Ågesen

*

0,00

8,00

1,00

9,00

13

*

0,00

8,00

1,00

9,00

14

*

0,00

9,00

0,00

9,00

15

*

0,00

7,00

0,00

7,00

16

*

0,00

5,00

1,00

6,00

17

0,00

5,00

0,00

5,00

18

0,00

5,00

0,00

5,00

19

0,00

3,00

0,00

3,00

20

15

Hokland

Bente

Pettersen

H Frithjofsdatter

Ber

21

Bernt

16

Frits Olaf Walberg

9

Otto Berg

Maj-Rita

Bendiksen

Paulusma

17

Anne Enoksen

20

Fanny

Hansine

11

Anton

Pettersen

24

Johan Herman

Hansen

0,00

3,00

0,00

3,00

21

25

Reidulf Marin Hokland

0,00

3,00

0,00

3,00

22

26

Anne

0,00

3,00

0,00

3,00

23

18

Eirik Johansen

0,00

2,00

0,00

2,00

24

19

Jarle Oddmar Arne Solheim

0,00

2,00

0,00

2,00

25

23

Annar

0,00

2,00

0,00

2,00

26

Valglistens
Antall

Petrea

Pettersen

Vik

Johan

Kinn

navn: Fellesliste

stemmesedler:

for Høyre og Fremskrittspartiet

285

Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens

1

Ola Asgeir

2

Johan

Helge

3

Terje

Sivertsen

4

Gunhild

Danielsen
Elde

Blåsmo

10.09.201917:51:50

Aronsen

navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser

totalt

Ny rangering

**

71,25

57.00

9,00

137,25

1

**

71,25

3800

5,00

114,25

2

**

71,25

25,00

1,00

9725

3

71,25

12,00

1,00

8425

4

**

Valgprotokoll

for valgstyret
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Stemmetiiiegg

navn

Personstemmer

Slengere

Rettelser

totalt

Nr.

Representantens

6

Jan Kåre Ludvigsen

**

0,00

23,00

2,00

25,00

10

Robin Søreng-Aakvik

*

0,00

12,00

2,00

14,00

6

8

Inger Othilie

*

0,00

11.00

1,00

12,00

7

14

Ernst Elde

*

0,00

9,00

0,00

9,00

8

5

Odin Rødland

*

0,00

7,00

1,00

8,00

9

16

Patricia Ann Bendiksen

*

0,00

7,00

0,00

7,00

10

7

Evy Hanne

*

0,00

5,00

0,00

5,00

11

9

Børre Henning Skoglund

*

0,00

4,00

1,00

5,00

12

0,00

3,00

2,00

5,00

13

0,00

5,00

0,00

5,00

14

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

2,00

3,00

5,00

16

0,00

3,00

0,00

3,00

17

0,00

3,00

0,00

3,00

18

0,00

3,00

0,00

3,00

Holand

Karlsen

11

Jørgen

Molberg

Kristine

Liljane

12

Guldhau
en

18

Arnt Valvatne

23

Brage

13

Andreas

15

Øyvin

27

Asle Magne

17

Tha Mya Maung

0,00

2,00

0,00

2,00

20

19

Akim

Høibakk

0,00

2,00

0,00

2,00

21

20

Klara

Wollvik

0,00

1,00

1,00

2,00

22

26

Victor Larsen Nicolaisen

0,00

2,00

0,00

2,00

23

29

Rolf Nicolaisen

0,00

2,00

0,00

2,00

24

21

Lene Oddveig

Moe

0,00

1,00

0,00

1,00

25

22

Magne

Ohrvik

0,00

1,00

0,00

1,00

26

25

Frode Johan

0,00

1,00

0,00

1,00

27

28

Einar Martinussen

0,00

1,00

0,00

1,00

28

24

Bjørnar

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Valglistens
Antall

Edvardsen

Rødland
Per Bjørback

Hanssen
Bjørback

Sommerseth

Annar

Vogter

Petrasønn

Røtting

navn: SV - Sosialistisk

stemmesedler:

Stemmetillegg

Nr.

Tobiassen

Ny rangering

Venstreparti

155

på 25%

Representantens

Stemmetillegg

navn

Personstemmer

Slengere

Rettelser

totalt

Ny rangering

1

Linda Wikeland

**

38,75

46,00

27,00

111,75

1

2

Arne Martin

**

38,75

17,00

2,00

57,75

2

4

Jens Børreson

23,00

5,00

28,00

3
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Dahle
Skirbekk

0,00

Valgprotokoll

for valgstyret

Side 19

Nr.

Representantens

navn

Personstemmer

Stemmetillegg

Slengere

Rettelser

totalt

Ny rangering

6

Frode Vik

*

0,00

14,00

9,00

23,00

4

3

Ingjerd

*

0,00

16,00

2,00

18,00

5

5

Anne Guro Dahle

*

0,00

12,00

1,00

13,00

6

8

Are Edgar

*

0,00

8,00

3,00

11,00

7

14

Arne-Johan Johansen

0,00

10,00

1,00

11,00

8

10

Edgar

0,00

6,00

2,00

8,00

9

7

Eva Marie Solheim Storø

0,00

6,00

1,00

7,00

10

11

Frida Gravem Isaksen

0,00

6,00

1,00

7,00

11

Tor Egil Lund

0,00

7,00

0,00

7,00

12

9

Gørill Benjaminsen

0,00

4,00

2,00

6,00

13

12

Naser Amani

0,00

5,00

0,00

5,00

14

15

Gerd Strøm Myhre

0,00

1,00

2,00

3,00

15

13

Grethe

0,00

1,00

1 ,00

2,00

Marit Sørheim

0,00

2,00

0,00

2,00

17

Maria M. Siebert Johansen

0,00

0,00

0,00

0,00

18

16

Knutsen

Stenkjær

Johansen

Nicolaysen

Valglistens navn: Arbeiderpartiet
Antall

stemmesedler:

Stemmetillegg

Nr.

510

på 25%

Representantens

Personstemmer

Stemmetillegg

navn

Slengere

Rettelser

totalt

Ny rangering

1

Torbjørn Evald Larsen

**

127,50

195,00

46,00

368,50

1

2

Karoline Gabrielsen

**

127,50

38,00

1,00

166,50

2

Bendiks Harald Arnesen

**

0,00

50,00

7,00

57,00

3

6

Anne Marit Bygdnes

**

0,00

27,00

4,00

31,00

4

4

Liz-Mari

**

0,00

29,00

1,00

30,00

5

11

Torgeir Jensen

**

0,00

24,00

0,00

24,00

6

9

Lars-Jonny

0,00

20,00

3,00

23,00

7

13

Roar Martin Røkenes

**

0,00

21,00

2,00

23,00

8

19

Joar Mortensen

*

0,00

21,00

1,00

22,00

9

10

Mariann

*

0,00

18,00

2,00

20,00

10

*

0,00

14,00

3,00

17,00

11

28

Vangsvik

Pedersen

Evelyn Nordskag

Arne Jenning

Heggelund

**

3

Wiggo Bjørnar Grønlund

*

0,00

16,00

0,00

16,00

12

8

Anja Lone Kristiansen

*

0,00

16,00

0,00

16,00

13
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Valgprotokoll for valgstyret

Side 20

Nr.

5
7

Representantens

Thomas

Røvik

Steiro

Mhd Kheir Mowafaq

Stemmetillegg

navn

Personstemmer

Slengere

Rettelser

Ny rangering

totalt

*

0,00

14,00

0,00

14,00

*

0,00

14,00

0,00

14,00

Alshaleh

14

Anna-Marita P. Arnesen

*

0,00

12,00

0,00

12,00

16

15

Maria Lorentzen

*

0,00

10,00

1,00

11,00

17

16

Sigrid

*

0,00

8,00

1,00

9,00

18

20

Erika Cecilie

*

0,00

7,00

0,00

7,00

19

21

Ole Martin Kristiansen

0,00

6,00

0,00

6,00

20

23

Terje

0,00

5,00

0,00

5,00

21

12

Ida Kristin Halvorsen

0,00

4,00

0,00

4,00

22

22

Wenche Jacobsen

0,00

2,00

0,00

2,00

23

25

Alf Eirik Hundstad

0,00

2,00

0,00

2,00

24

29

inge Steinhaug

0,00

2,00

0,00

2,00

25

18

Lisa Nøkleby

0,00

1,00

0,00

1,00

26

0,00

1,00

0,00

1,00

27

0,00

0,00

0,00

0,00

28

0,00

0,00

0,00

0,00

29

24
26
27

Mentzen

Mathisen
Harjo

Jacobsen

Olsen
Nilsen

Liss Idun Småland
Hå ensen
Viktor

Helmer

Stein

Johnsen
Wenche

Grønlund

10.09.201917:51:50

Valgprotokoll

for valgstyret

Side 21

E2.2 Valgte

representanter

Valglistens

navn:

og vararepresentanter

Venstre

Nr.:

Representantens

1

Jan

2

navn:

Fødselsår:
**

1946

Heidi Merethe Frantzen

*

1963

3

Lillian Hessen

*

1940

4

Bjørn Eirik Mathisen

*

1952

5

Svein Robert Guttormsen

*

1969

6

Mildrid Henriette

7

Frode Eldevik

1973

8

Asbjørn

1935

9

Sveinung

10

Astrid Helene Meyer

1947

11

Vebjørn

1963

12

Mikkel Per Sara

1956

13

Eienita Ribe

1970

14

Ler Wah Waw

1969

15

Eldrid Hansen

1948

16

Herulf Arne Fagerås

1950

17

Jostein Eldevik

1942

18

Liv Reidun

1942

19

Grace Janiola Fagerås

1970

20

Fredrik Fagerli

1940

Valglistens

Meyer

Fagerli

1943

Hessen
Næss Meyer

1972

Skreddernes

Hovdet

navn:

Senterpartiet

Nr.:

Representantens

navn:

Fødselsår:

1

Karin Eriksen

**

1972

2

Birger Holand

**

1980

3

Kåre Joakim Bakken

**

1943

4

Randi Hokland

**

1971

5

Ivar—Martin Pettersen

**

1984

6

Magnus

**

1952

7

Geir-Arne

**

1993

8

Kristin Vonheim

*

1958

9

Kurt Johansen

*

1960

10

Frank Robert Jensen

*

1958

11

Renathe

*

1988

10.09.2019
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Andersen

Norskott
Håkonseth

Eline Jakobsen
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Nr.:

Representantens

._\_l._L_—l_L—.l__\_\_\_l
(OCDNIOU'I-ÅWN—ÅO

navn:

Fødselsår:
(OCDNODUI-bCON—l

12

Widar Andersen

*

1980

13

Rolf Gunnar Ågesen

*

1959

14

Bente H Frithjofsdatter Berg

*

1971

15

Bernt Otto Berg

*

1973

16

Frits Olaf Walberg

*

1943

17

Maj-Rita

*

1970

18

Anne Enoksen

1972

19

Fanny Hansine Pettersen

1989

20

Anton Pettersen

1968

21

Johan Herman Hansen

1939

22

Reidulf Marin Hokland

1938

23

Anne Petrea Vik

1933

24

Eirik Johansen

1993

25

Jarle Oddmar Arne Solheim

1953

26

Annar

1948

Valglistens

Bendiksen

Johan

navn:

Paulusma

Kinn

Fellesliste

for Høyre og Fremskrittspartiet

Representantens

Nr.:

navn:

Fødselsår:

Ola Asgeir Danielsen

**

1961

Johan Helge Eide

**

1956

Terje Sivertsen

**

1963

Gunhild Blåsmo Aronsen

**

1958

Jan Kåre Ludvigsen

**

1956

Robin Søreng-Aakvik

*

1985

Inger Othilie Holand

*

1958

Ernst Elde

*

1986

Odin Rødland

*

1991

Patricia Ann Bendiksen

*

1937

Evy Hanne Karlsen

*

1973

Børre Henning

*

1953

*

1993

Skoglund

Jørgen

Molberg Tobiassen

Kristine

Liljane Guldhaugen

Arnt Valvatne

1986

Edvardsen

1962

Brage Rødland

2000

Andreas

1979

Per Bjørback

Øyvin Hanssen

1970

Asle Magne Bjørback

1942
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Fødselsår:

Representantens
navn:
_l_l_L_L_l__l_l_l_\

Nr.:

cooowmcnh-wM—x

QVQU'IAWN—‘O

20

Tha Mya Maung

1982

21

Akim Høibakk

1971

22

Klara Wollvik

23

Victor Larsen Nicolaisen

1969

24

Rolf Nicolaisen

1940

25

Lene Oddveig

26

Magne Annar Ohrvik

1951

27

Frode Johan Vogter

1967

28

Einar Martinussen

1928

29

Bjørnar Petrasønn

Valglistens

navn:

1981

Sommerseth

Moe

1964

1965

Røtting

SV - Sosialistisk

Venstreparti

Representantens

Nr.:

Fødselsår:

navn:

Linda Wikeland

**

1972

Arne Martin Dahle

**

1951

Jens Børreson

*

2000

*

1955

*

1970

Anne Guro Dahle

*

1983

Are Edgar Stenkjær

*

1961

Skirbekk

Frode Vik
Ingjerd Knutsen

Arne-Johan

_

1946

Johansen

1958

EdgarJohansen
Eva Marie Solheim
Frida Gravem

1959

Storø

1994

Isaksen

Tor Egil Lund

1945

Gørill Benjaminsen

1955

Naser Amani

1969

Gerd Strøm Myhre

1968

Grethe Nicolaysen

1955

Marit Sørheim

1946

Maria

M. Siebert
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Valglistens

Arbeiderpartiet

navn:

Representantens

Nr.:

Fødselsår:

navn:

1

Torbjørn

Evald Larsen

**

1957

2

Karoline

Gabrielsen

**

1987

3

Bendiks

Harald Arnesen

**

1951

4

Anne Marit Bygdnes

**

1957

5

Liz-Mari Vangsvik

**

1972

6

Torgeir Jensen

**

1954

7

Lars-Jonny

**

1972

8

Roar Martin Røkenes

**

1953

9

Joar Mortensen

*

1952

10

Mariann

*

2000

11

Arne Jenning

Heggelund

*

1953

12

Wiggo Bjørnar Grønlund

*

1961

13

Anja Lone Kristiansen

*

1981

14

Thomas

Røvik Steiro

*

1989

15

Mhd Kheir Mowafaq Alshaleh

*

1992

16

Anna-Marita

*

1997

17

Maria Lorentzen

*

1990

18

Sigrid Mentzen

*

1962

19

Erika Cecilie Harjo

*

1996

20

Ole Martin Kristiansen

1947

21

Terje Jacobsen

1960

22

Ida Kristin Halvorsen

2000

23

Wenche

Jacobsen

1965

24

Alf Eirik Hundstad

1954

25

Inge Steinhaug

26

Lisa Nøkleby

27

Liss Idun Småland Hågensen

1960

28

Viktor Helmer Stein Johnsen

1949

29

Wenche Grønlund

1959
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P. Arnesen

Mathisen

1948

Olsen

1946

Nilsen
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Underskrifter:

Dato:

Leder:

Øvrige

ØQ/g

/[),9_

/MggÅwÅ//W

medlemmer:

Kar/(f?67/5567]
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

11.09.2019
2019/6

Saksnr
47/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.10.2019

Valg av formannskap 2019-2023

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 46/19 Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet
K-sak 48/15 Valg av formannskap 2015-2019
KMD rundskriv H-4/19 om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-ogfylkesting/id2662607/
Saksopplysninger
Det nyvalgte kommunestyret foretar valg til lokalpolitiske organer. Noen valg skal ut fra kommuneloven
§ 17 (§ 7-1 i ny kommunelov) foretas i det konstituerende møtet, mens andre valg tradisjonelt foretas i et
senere møte, med grunnlag i innstilling fra en nedsatt valgkomité. Lokalt er det etablert en praksis der det
i konstituerende møte kun velges medlemmer til de sentrale politiske utvalgene, mens det øvrige utestår
til et senere møte og da med behandling etter forslag fra en valgkomité. Reglene i ny kommunelov er ikke
til hinder for å videreføre en slik ordning.
Etter at det er avgjort om valgprotokollen er gyldig, skal kommunestyret i det konstituerende møte velge
formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg for den nye valgperioden. Flere hensyn tilsier at
rekkefølgen for disse valgsakene ikke er helt tilfeldig; formannskapet bør således velges forut for valg av
ordfører og varaordfører fordi disse skal være medlem av formannskapet, mens valget til kontrollutvalg
må se hen til at utvalgsmedlemmene ikke kan være medlem av formannskapet. De øvrige valgsaker kan
utestå til et senere møte. For slike utvalg gjelder da funksjonstiden fram til det er avholdt nyvalg, dog ikke
lenger enn til første årsskifte.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut rundskriv nr H-4/19 om de lovregler som gjelder
for valg til de folkevalgte organer, jf link ovenfor. Rundskrivet har aktualitet både for denne saken og for

de etterfølgende valgsakene. Rundskrivet er omfangsrikt, for de fleste praktiske forhold vil det være
tilstrekkelig å ha øye for det som trekkes fram i dette saksframlegget og i de etterfølgende valgsaker. Selv
om denne saken gjelder valget til nytt formannskap, vil rundskrivet så vel som deler av framstillingen her
også ha aktualitet for de øvrige valgsakene, både i det konstituerende møte og ved behandlingen av senere
valgsaker.
Regler om valg til formannskap er gitt i ny kommunelov § 5-6. Formannskapet skal ha minst 5
medlemmer og det skal, som for de øvrige utvalg, velges av kommunestyret selv. Formannskapet velges
for hele valgperioden, det betyr også at kommunestyret senere ikke kan vedta omorganiseringer som vil
influere på dette valget, ei heller i form av nyvalg til formannskapet. Både medlemmer og
varamedlemmer av formannskapet må være faste medlemmer av kommunestyret.
Formannskapets medlemmer utpekes ved avtalevalg, så lenge ikke minst ett medlem krever
forholdstallsvalg. Bruk av avtalevalg krever således tilslutning fra hele kommunestyret. Ved avtalevalg
legges det fram en samlet innstilling med forslag på kandidater, for eksempel ved bruk av valgkomité.
Denne innstillingen bør legge til grunn at en gruppe får representasjon tilsvarende det som ellers kommer
ut av et forholdstallsvalg. Et slikt forslag må eventuelt også splittes opp i ulike grupper eller partier og
med varamedlemmer kun for de ulike partier, og ikke en felles liste over varamedlemmer. For den enkelte
gruppe eller parti bør innstillingen inneholde så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et
tillegg av to.
Gitt avtalevalg stiller ny kommunelov § 7-7 tredje ledd krav om kjønnsmessig balanse når en ser på
utvalget under ett. Dersom utvalget skal ha fire medlemmer eller flere, må hvert kjønn være representert
med minst 40 prosent. Med tre eller færre medlemmer, skal begge kjønn være representert i utvalget. Ut
fra det særskilte kravet om at formannskapet også må velges blant kommunestyrets faste medlemmer,
legger § 7-7 tredje ledd siste punktum til grunn at kravet om kjønnsmessig balanse gjelder så langt det er
mulig.
Det mer vanlige forholdstallsvalget skal praktiseres dersom ett av medlemmene i kommunestyret krever
det. Valget skjer da ut fra framlagte lister med kandidater for de respektive grupper eller partier, slike
forslag kan framlegges helt fram til det tidspunkt hvor ordføreren sier at saken skal tas til votering. En
gruppe eller et parti kan bare legge fram én liste. Hver liste kan inneholde inntil dobbelt så mange
forskjellige navn som det skal velges medlemmer, uten noen former for kumuleringer. Listeforslaget skal
være signert av minst et medlem av den gruppe eller de(t) parti(er) som står forslaget, for fellesforslag
med underskrift fra hvert av partiene som er representert på listen.
Den nye kommuneloven presiserer at det ikke er tillatt å føre opp andre kandidater på listeforslaget, foreta
strykninger eller endre på rekkefølgen blant kandidatene.
Valgoppgjøret foretas ellers av kommunestyret selv, ut fra regler i ny kommunelov § 7-6. Plasser i
utvalget fordeles på listene ut fra deres stemmetall. Dersom flere lister får samme kvotient, tilfaller
plassen den av listene med størst stemmetall i kommunestyret, ved likt stemmetall brukes loddtrekning.
I tillegg til eksempel gitt i departementet sitt rundskriv, er det nedenfor som illustrasjon vist to eksempler
på mulige valgoppgjør ved forholdsvalg til sju plasser, basert på årets lokale valgresultat:

EKSEMPEL 1:
DIV 1 DIV 2 DIV 3
(uten noe listesamarbeid)
AP 8 stemmer
8
4
2,66
SP 7 stemmer
7
3,5
2,33
H/FRP 5 stemmer
5
2,5
SV 2 stemmer
2
V 1 stemme
1
1.medlemsplass tilfaller AP (kvotient 8)
2.medlemsplass tilfaller SP (kvotient 7)
3.medlemsplass tilfaller H/FRP (kvotient 5)
4.medlemsplass tilfaller AP (kvotient 4)
5.medlemsplass tilfaller SP (kvotient 3,5)
6.medlemsplass tilfaller AP (kvotient 2,66)
7.medlemsplass tilfaller H/FRP (kvotient 2,5)

DIV 4
2

EKSEMPEL 2:
DIV 1 DIV 2 DIV 3 DIV 4 DIV 5 DIV 6 DIV 7
(samarbeid lik forrige valg til formannskap)
AP/SP/SV 17 stemmer 17
8,5
5,66
4,25
3,4
2,83
2,42
H/FRP 5 stemmer
5
2,5
1,66
V 1 stemme
1
1.medlemsplass tilfaller AP/SP/SV (kvotient 17)
2.medlemsplass tilfaller AP/SP/SV (kvotient 8,5)
3.medlemsplass tilfaller AP/SP/SV (kvotient 5,66)
4.medlemsplass tilfaller H/FRP (kvotient 5)
5.medlemsplass tilfaller AP/SP/SV (kvotient 4,25)
6.medlemsplass tilfaller AP/SP/SV (kvotient 3,4)
7.medlemsplass tilfaller AP/SP/SV (kvotient 2,83)
Gitt at V i siste eksempel 2 enten stiller liste sammen med H/FRP eller gir sin stemme til denne listen,
vil den oppnå kvotient 3,0 ved annen divisjon slik at 7.medlemsplass da tilfaller denne listen og ikke AP/SP/SV.

Etter at det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste får, tildeles den så vidt mulig også like mange
varamedlemmer som den får medlemmer, men med tillegg av to. Kravene til kjønnsmessig representasjon
skal også her følges så langt det mulig, også med den mulige effekt for listen (og ikke for utvalget samlet)
at representanter for det underrepresenterte kjønn i valgoppgjøret rykker opp på listen i det omfang som
er nødvendig for å tilfredsstille kravene til kjønnsmessig representasjon; det vil si med fire medlemmer
eller flere fra listen minst 40 prosent av hvert kjønn og med to eller tre medlemmer representasjon fra
begge kjønn. Kravet om balanse er her knyttet til det enkelte listeforslag og ikke til utvalget samlet, det
kan derfor fortsatt bli en kjønnsmessig skjevhet i utvalget selv om lovens krav ellers er oppfylt.
Dersom det opplagt er gjort feil ved valgavviklingen, kan kommunestyret selv erklære valget for ugyldig
og gjennomføre et nytt valgoppgjør, også i samme møte. Det er et vilkår at det er gjort slike feil at valget
må anses for helt eller delvis ugyldig. Forsamlingen kan ikke fritt oppheve et ellers gyldig valg, for
eksempel fordi noen er misfornøyd med valgresultatet. Valgsaken kan også fremmes som lovlighetsklage
etter reglene i kommuneloven § 27-1, med behandling hos fylkesmannen dersom ikke kommunestyret
selv finner å ville endre på vedtaket.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.09.2019
2019/6

Saksnr
48/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.10.2019

Valg av ordfører 2019-2023

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023
K-sak 46/19 Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet
K-sak 49/15 Valg av ordfører 2015-2019
KMD rundskriv H-4/19 om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-ogfylkesting/id2662607/
Saksopplysninger
Som omtalt i framlegget til K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023, skal det nyvalgte
kommunestyret foreta valg til lokalpolitiske organer. Noen valg skal ut fra ny kommunelov § 7-1 foretas i
det konstituerende møtet, mens andre valg tradisjonelt foretas i et senere møte, med grunnlag i innstilling
fra en nedsatt valgkomité.
Etter at det er avgjort om valgprotokollen er gyldig, skal kommunestyret i det konstituerende møte velge
formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg for den nye valgperioden. Flere hensyn tilsier at
rekkefølgen for disse valgsakene ikke er tilfeldig; formannskapet bør således velges forut for valg av
ordfører og varaordfører fordi disse skal være medlem av formannskapet.
Det vises ellers til generell beskrivelse av bestemmelser om valg i framlegget til K-sak 47/19 Valg av
formannskap 2019-2023, som ikke gjentas her, samt Kommunal- og moderniseringsdepartementets
rundskriv H-4/19 om det konstituerende møte og de valg som her skal foretas.
Regler om valg av ordfører og varaordfører er samlet i kommuneloven § 6-2, jf regler om flertallsvalg i §
7-8. Kommunestyret skal blant formannskapets sju nyvalgte faste medlemmer velge ordfører for hele

valgperioden 2019-2023. Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Valget skjer
som flertallsvalg hvorved den er valgt som ved første avstemning har fått mer enn halvparten av de
avgitte stemmene. Blanke stemmer teller også med når det skal avgjøres om flertallskravet er oppfylt.
Dersom ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes det ny avstemning blant de foreslåtte
kandidater. Valgt er nå den med flest stemmer, har to eller flere kandidater fått like mange stemmer blir
valget avgjort ved loddtrekning mellom disse.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ellers tolket lovreglene slik at det er anledning til å
gjennomføre en mer uforpliktende prøvevotering hvoretter kandidater kan trekkes før det foretas formelt
valg. Prøvevotering anses da ikke for gyldig førsteavstemning etter kommuneloven.
Prinsippene for håndtering av ugyldig valg og lovlighetsklage er de samme for valg av ordfører som for
valg av formannskap.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.09.2019
2019/6

Saksnr
49/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.10.2019

Valg av varaordfører 2019-2023

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 48/19 Valg av ordfører 2019-2023
K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023
K-sak 46/19 Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet
K-sak 50/15 Valg av varaordfører 2015-2019
KMD rundskriv H-4/19 om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-ogfylkesting/id2662607/
Saksopplysninger
Som omtalt i framlegget til K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023, skal det nyvalgte
kommunestyret foreta valg til lokalpolitiske organer. Noen valg skal ut fra ny kommunelov § 7-1 foretas i
det konstituerende møtet, mens andre valg tradisjonelt foretas i et senere møte. Etter at det er avgjort om
valgprotokollen er gyldig, skal kommunestyret i det konstituerende møtet velge formannskap, ordfører,
varaordfører og kontrollutvalg for den nye valgperioden 2019-2023. Flere hensyn tilsier at rekkefølgen
for disse valgsakene ikke bør være tilfeldig; formannskapet bør således velges forut for valg av ordfører
og varaordfører fordi disse også skal være medlemmer av formannskapet.
Det vises ellers til generell beskrivelse av bestemmelser om valg i framlegget til K-sak 47/19 Valg av
formannskap 2019-2023 og Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-4/19 om det
konstituerende møte og om de valg som her skal foretas.
Regler om valg av varaordfører er gitt i kommuneloven § 6-2, jf bestemmelser om flertallsvalg i § 7-8.
Kommunestyret skal blant formannskapets sju nyvalgte faste medlemmer først velge ordfører og deretter
varaordfører for hele valgperioden 2019-2023. Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille

til valg. Valget skjer som flertallsvalg hvorved den er valgt som ved første avstemning har fått mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer teller også med når det skal avgjøres om
flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes det ny avstemning
blant de foreslåtte kandidater. Valgt er nå den med flest stemmer, har to eller flere kandidater fått like
mange stemmer blir valget avgjort ved loddtrekning mellom disse.
Dersom ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En ny
varaordfører velges da midlertidig. Dersom ordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges ny
ordfører.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tolket reglene slik at det er anledning til å gjennomføre
en mer uforpliktende prøvevotering hvoretter kandidater kan trekkes før det foretas formelt valg.
Prøvevotering anses da ikke for gyldig førsteavstemning etter kommuneloven.
Prinsippene for håndtering av ugyldig valg og lovlighetsklage er de samme for valg av varaordfører som
for valg av formannskap og ordfører.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.09.2019
2019/8

Saksnr
50/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.10.2019

Valg av kontrollutvalg 2019-2023

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023
K-sak 46/19 Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet
K-sak 51/15 Valg av kontrollutvalg 2015-2019
Forum for Kontroll og Tilsyn 1.7.2019 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023
KMD rundskriv H-4/19 om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-ogfylkesting/id2662607/
Saksopplysninger
Det nyvalgte kommunestyret foretar valg til lokalpolitiske organer. Noen valg skal ut fra ny kommunelov
§ 7-1 foretas i det konstituerende møtet, mens andre valg tradisjonelt foretas i et senere møte, med
grunnlag i innstilling fra en nedsatt valgkomité. Lokalt er det etablert en praksis der det i konstituerende
møte kun velges medlemmer til de sentrale politiske utvalgene, mens det øvrige utestår til et senere møte
og da med behandling etter forslag fra en valgkomité. For slike valg gjelder funksjonstiden fram til det er
avholdt nyvalg, dog ikke lenger enn til første årsskifte.
Etter at det er avgjort om valgprotokollen er gyldig, skal kommunestyret i det konstituerende møte velge
formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg for den nye valgperioden. Flere hensyn tilsier at
rekkefølgen for disse valgsakene ikke er helt tilfeldig; formannskapet bør således velges forut for valg av
ordfører og varaordfører, mens valget til kontrollutvalg må se hen til at disse utvalgsmedlemmene ikke
samtidig kan være medlem av formannskapet.
Det vises ellers til generell beskrivelse av bestemmelser om valg i framlegget til K-sak 47/19 Valg av
formannskap 2019-2023 og i Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-4/19 om det

konstituerende møte og om de valg som her skal foretas. Forum for Kontroll og Tilsyn har også utarbeidd
en særskilt omtale av reglene som gjelder for valg til kontrollutvalg og av noen hensyn som FKT ellers
mener bør ivaretas etter at valgene er foretatt.
Kontrollutvalget er blant de få lovfestede utvalgene i kommunen. Kommunestyret kan derfor ikke vedta å
legge ned kontrollutvalget, i motsetning til det som gjelder for de fleste andre utvalg. Kommuneloven §
22-1 viser til at kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, men
deretter i § 23-1 også at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på
kommunestyrets vegne. Som vist ovenfor, skal valget skje på det konstituerende møtet. Beskrivelse av
kontrollutvalgets ansvar og myndighet er gitt i § 23-2.
Det følger direkte av § 23-1 at kommunestyret også velger kontrollutvalgets leder og nestleder. Lederen
kan ikke være medlem av samme parti eller gruppe som ordføreren. Kontrollutvalget skal ha minst fem
medlemmer, hvorav minst en også skal være medlem av kommunestyret. Tidligere var lovkravet minst tre
medlemmer, medlemstallet i kontrollutvalget i Kvæfjord kommune ble med virkning fra forrige periode
utvidet fra tre til fem.
Som utelukket fra valg er i § 23-1 tredje ledd særskilt listet opp:
a) ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og
varamedlemmer av kommunestyret er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité
f) ansatte i kommunen, også i deltidsstilling
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har eierinteresser i
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.

Ut fra bokstav c, g og h ovenfor, vil de valg som foretas til kontrollutvalget også virke inn på hvem som
senere kan velges som medlemmer eller varamedlemmer til andre utvalg med beslutningsmyndighet, til
bedriftsforsamlingen i selskap der kommunen har eierinteresser og til styret i regionrådet. Bokstav h gir
en ny valgbegrensning i forhold til 1992-loven.
Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget, jf omtale i framlegget
til K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023 og i Kommunal- og moderniseringsdepartementets
rundskriv H-4/19.
Kommunestyret kan når som helst avholde nyvalg til kontrollutvalget, jf § 23-1 fjerde ledd.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.09.2019
2019/6

Saksnr
51/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.10.2019

Valg av levekårsutvalg 2019-2023

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 56/19 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne
K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023
K-sak 46/19 Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
K-sak 53/15 Valg av levekårsutvalg 2015-2019
KMD rundskriv H-4/19 om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-ogfylkesting/id2662607/
Saksopplysninger
Det nyvalgte kommunestyret foretar selv alle valg til de lokalpolitiske organer. Noen valg skal foretas i
det konstituerende møtet, mens andre valg tradisjonelt foretas i et senere møte, ut fra forslag fra en
nedsatt valgkomité. Lokalt er etablert en ordning der det i konstituerende møte ut over de obligatoriske
valgene som loven stiller krav om, kun velges medlemmer til de sentrale politiske utvalgene, i praksis vil
det si teknisk utvalg og levekårsutvalget. En hovedbegrunnelse for dette har vært at utvalg med typisk
politiske funksjoner på vegne av kommunestyret også bør reflektere kommunestyrets sammensetning.
Ny kommunelov har med ambisjoner om å være mer klargjørende, nye regler i § 5-7 om «utvalg» som
folkevalgt organ. Loven beskriver nå utvalg lik det som tidligere har vært både faste utvalg og komitéer
og forutsetter bruk av betegnelsen utvalg som del av navnet, til forskjell fra omtalen av «andre kommunale
organer» i § 5-2, som er listet opp til:
a) partssammensatte utvalg
b) styret for en institusjon

c) underordnede styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap
d) styret for et kommunalt foretak
e) eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for
ungdom, jf omtale i særskilt sak om forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.

Loven gir i § 5-1 fjerde ledd også en definisjon av hvem som er folkevalgte, som må forstår dithen at alle
medlemmer av kommunale utvalg er å anse for folkevalgte, mens det i andre kommunale organer også
kan være medlemmer som ikke kommer under definisjonen av folkevalgt.
Kommunale utvalg trer ut fra § 7-1 fjerde ledd i funksjon så snart de er valgt. Dersom det ikke velges nye
medlemmer til utvalget i det konstituerende møtet, forlenges funksjonstiden for de sittende medlemmer
fram til det foretas nyvalg, dog ikke utover første årsskifte i den nye valgperioden, jf § 7-1 femte ledd.
Gitt et slikt mellomspill, kan også den gamle kommuneloven komme til anvendelse for organer som har
sitt rettslige grunnlag i 1992-loven og eventuelt ikke skal videreføres.
I motsetning til lovreglene om formannskap og kontrollutvalg, fastsetter kommunestyret selv hvilke andre
utvalg som skal være i funksjon i kommunen og hvilke oppgaver som skal tillegges disse. I forhold til
sistnevnte, legger § 5-13 første ledd til grunn at stort sett alle folkevalgte organer skal ha et reglement
som sier noe om virkeområde og om vedtaksmyndighet. Et utvalg kan gis myndighet til å fatte vedtak så
lenge ikke annet følger av lov, men det kan også få sin myndighet avgrenset til utredningsoppgaver eller
til en innstillingsrett. Slike vurderinger kan også foretas i tilknytning til sak om rullering av reglene for
delegering og innstilling, som ut fra § 5-14 skal behandles av kommunestyret innen 31.desember året
etter at kommunestyret ble konstituert, jf kommunestyrets behandling av K-sak 30/17 Delegeringsreglement
2017. Utvalg kan opprettes eller nedlegges av kommunestyret underveis i valgperioden.
Gitt videreføring av et levekårsutvalg, skal kommunestyret selv velge dette utvalgets medlemmer og
varamedlemmer samt leder og nestleder. Reglene for valg er i hovedsak sammenfallende med den omtale
som er gitt i K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023.
Medlemmer og varamedlemmer i levekårsutvalget (så vel som i annet utvalg med beslutningsmyndighet)
kan ikke samtidig være valgt som medlemmer eller varamedlemmer i kontrollutvalget, jf kommuneloven
§ 23-1 tredje ledd bokstav c. Ellers har kommunens organisasjonsplan forfektet et prinsipp om bruk av
gjennomgående representasjon, det vil si slik at medlemmer til for eksempel levekårsutvalget velges blant
medlemmene i kommunestyret og om nødvendig supplert blant varamedlemmene i kommunestyret.
Organisasjonsplanen la også til grunn at tilsatte i kommunen ikke bør være medlem i utvalg med
beslutningsmyndighet på dennes eget arbeidsområde; begrunnet i habilitetshensyn, hensynet til god
rolleavklaring mellom administrasjon og politikk og ellers mulige lojalitetskonflikter. Ut over de
begrensningsregler som over tid er tatt inn i loven, er dette ellers bare å betrakte som veiledende regler,
også fordi et flertall i kommunestyret ikke kan vedta lokale valgregler som ut over lovbestemmelsene
binder opp de valg som skal foretas blant representanter for et mindretall.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.09.2019
2019/6

Saksnr
52/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.10.2019

Valg av teknisk utvalg 2019-2023

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 56/19 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne
K-sak 51/19 Valg av levekårsutvalg 2019-2023
K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023
K-sak 46/19 Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
K-sak 52/15 Valg av teknisk utvalg 2015-2019
KMD rundskriv H-4/19 om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-ogfylkesting/id2662607/
Saksopplysninger
Det nyvalgte kommunestyret foretar selv alle valg til lokalpolitiske organer. Noen valg skal foretas i det
konstituerende møtet, mens andre valg tradisjonelt foretas i et senere møte, ut fra forslag fra en nedsatt
valgkomité. Lokalt er etablert en ordning der det i konstituerende møte ut over de obligatoriske valgene
som kommuneloven stiller krav om, kun velges medlemmer til de sentrale politiske utvalgene, i praksis
vil det si levekårsutvalget og teknisk utvalg.
En hovedbegrunnelse for dette har vært at utvalg med typisk politiske funksjoner på vegne av
kommunestyret også bør reflektere kommunestyrets sammensetning. Mens loven stiller krav om valg til
formannskap og kontrollutvalg, står det som nevnt i tidligere framlegg kommunestyret fritt å organisere
deler av den lokalpolitiske virksomheten i form av for eksempel levekårsutvalg eller teknisk utvalg.
Kommunestyret har etter § 5-7 femte ledd også rett til når som helst å omorganisere eller legge ned et
utvalg som ikke er lovfestet, det tilsier at kommunestyret når som helst også kan foreta nyvalg av
samtlige medlemmer til et slikt utvalg.

Utover dette vises det til omtale av bestemmelser om valg i framleggene til K-sak 47/19 Valg av
formannskap 2019-2023 og K-sak 51/19 Valg av levekårsutvalg 2019-2023, som gjelder tilsvarende for
valg til teknisk utvalg.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.09.2019
2019/7

Saksnr
53/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.10.2019

Valg til Hålogaland interkommunalt politisk råd

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023
K-sak 46/19 Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet
K-sak 42/19 Opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet
KMD rundskriv H-4/19 om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-ogfylkesting/id2662607/
Prop.46 L Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
NOU 2016:4 Ny kommunelov
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre ga under K-sak 42/19 Opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd,
Hålogalandsrådet sin tilslutning til at Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd legges ned fra 1.1.2020.
Fra samme tidspunkt opprettes Hålogaland interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet, med særskilt
samarbeidsavtale og økonomimodell, og med deltakelse fra 8 kommuner: Evenes, Gratangen, Harstad,
Ibestad, Lavangen, Narvik, Tjeldsund og Kvæfjord. Disse kommunene vil ved kommende årsskifte favne
omkring 59000 innbyggere.
Samarbeidsavtalen trer i stedet for kravet i kommuneloven § 5-13 om reglement for folkevalgte organer,
jf annet ledd. Ordføreren er ut fra samarbeidsavtalen kommunens representant i Hålogalandsrådet, med
varaordføreren som vararepresentant. Det skal også utpekes en opposisjonspolitiker fra hver av
deltakerkommunene, med møte- og talerett i Hålogalandsrådets møter.
Det framgår av samarbeidsavtalen § 2 at Hålogalandsrådet skal arbeide for å styrke regionen, herunder
spesielt infrastruktur og samferdsel samt rammebetingelser for kommuner og næringsliv. Samarbeidet

skal bygge på enstemmighet, åpenhet og gjensidig tillit. Hålogalandsrådet står som eget rettssubjekt og
interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommuneloven kapittel 18 Interkommunalt politisk
råd.
Kapittel 18 legger det nye formâlgrunnlaget for interkommunalt politisk samarbeid. Loven har i § 18-3
regler om representantskapsmøte, mens § 18-4 stiller opp krav til innholdet i samarbeidsavtalen.
Om organisering av Hålogaland interkommunalt politisk råd framgår det i samarbeidsavtalen § 6:












Hålogalandsrådet/representantskapet består av ordførerne i hver deltakerkommune.
Varaordføreren er vararepresentant for ordføreren i Hålogalandsrådet.
En opposisjonspolitiker velges fra hver deltakerkommune, med møte- og talerett.
Administrasjonssjefen i hver deltakerkommune har møte- og talerett.
Hålogalandsrådets daglige leder har møte- og talerett.
Hålogalandsrådets arbeidsutvalg (AU) består av leder og nestleder i rådet. Daglig leder har møte- og
talerett. AU fastsetter møteplan for Hålogalandsrådet.
Representasjon følger valgperioden slik at den til enhver tid sittende ordfører representerer sin kommune i
Hålogalandsrådet. Leder og nestleder velges for to år om gangen, på rådsmøte i november.
Dersom leder eller nestleder søker permisjon eller fritak i valgperioden, foretas suppleringsvalg.
Minst fem av deltakerkommunene må være til stede for at Hålogalandsrådet skal være vedtaksført.
Stortingspolitikere fra Nord-Norge inviteres til møter i Hålogalandsrådet.
Kommunestyrene i deltakerkommunene innkalles til «Hålogalandsting» annethvert år.

Samarbeidsavtalen § 6 må oppfattes slik at bare ordførerne (eller varaordfører når denne trer i stedet for
ordfører) har stemmerett på vegne av deltakerkommunene i Hålogalandsrådet.
Det følger av samarbeidsavtalen at kommunestyret også skal velge en «opposisjonspolitiker» som gis
møte- og talerett (men ikke stemmerett) i Hålogalandsrådets møter. Formodentlig bør det også velges en
vararepresentant for denne og da fra samme gruppering, selv om samarbeidsavtalen ikke beskriver dette
nærmere. Begrepet opposisjonspolitiker er ikke avklart i kommuneloven, nærmest er valgregelen for
kontrollutvalg som i § 23-1 fastslår at lederen i kontrollutvalget ikke kan være medlem av samme parti
eller gruppe som ordføreren. En allment akseptert definisjon er likevel en av de politikere som er i
mindretall i et valgt organ og dermed ikke styrer; enten dette gjelder storting, fylkesting, sameting eller
kommunestyre. Dette mindretallet kan da være i form av ett parti eller flere samarbeidende partier.
Begrepet opposisjonspolitiker er mest vanlig å koble til en parlamentarisk styringsform enn til
formannskapsmodellen, fordi et parlamentarisk styresett mer opplagt definerer et løpende flertall og
mindretall i forsamlingen. Lovens forarbeider tok samme utgangspunkt, jf NOU 2016:4 Ny kommunelov,
som for det første kom til at det «etter formannskapsmodellen kunne være vanskelig å definere hvilket parti eller
hvilke grupperinger som utgjør posisjon og opposisjon i kommunestyret» ved at «flertallet i kommunestyret vil
kunne skifte fra sak til sak» (på side 314) og dernest kom til at det ikke bør innføres særlige valgregler for
kontrollutvalget. Departementet kom i lovproposisjonen til at der burde være en særlig valgregel, men
omgikk begrepet «opposisjonen» for å slippe «tolkningsproblemer som kunne oppstått når det uttrykket skal
defineres» (Prop.46L, side 283) ved kun å nedfelle at utvalgslederen ikke kan være medlem av samme
parti eller gruppe som ordføreren. Det må ut fra dette være kommunestyret selv som avklarer hva som
skal oppfattes å ligge i begrepet «opposisjonspolitiker», i tilknytning til den konkrete valgsaken.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

17.09.2019
2019/19

Saksnr
54/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.10.2019

Valg til KS Fylkesmøte

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023
K-sak 54/15 Valg til KS Fylkesmøte
K-sak 52/87 A-rundskriv nr 6/87: Gjennomføring av landstingets vedtak fra 1984 om Norske Kommuners
Sentralforbunds arbeidsgivervirksomhet
KS 26.8.2019 Valg til KS 2019
KMD rundskriv H-4/19 om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-ogfylkesting/id2662607/
Saksopplysninger
KS er arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon for kommuner og fylkeskommuner samt
bedrifter som virker i offentlig sektor eller i markeder etablert av det offentlige. KS skal gjennom
ivaretakelse av medlemmenes interesser arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som
ivaretar innbyggernes behov. Informasjon om KS finnes på organisasjonens hjemmesider www.ks.no.
Kvæfjord kommunestyre har siste gang i 1987 forpliktet seg på å følge KS sine lover og forskrifter. Det
følger av § 10 i vedtekter for KS at hver kommune i kommunestyrets konstituerende møte velger
representanter med vararepresentanter til KS Fylkesmøte. Antall som skal velges bestemmes av
folketallet i kommunen per 1.januar i det år valg til kommunestyret avholdes, med en stigende skala
innrettet slik at kommuner med inntil 3000 innbyggere velger 1 delegat, mens for eksempel spennet fra
3001 til 10000 innbyggere betyr to delegater. Pr 1.1.2019 var der 2858 innbyggere i Kvæfjord kommune.
Om valg til KS Fylkesmøte framgår i vedtektene at kommunens representant(er) velges blant de faste
kommunestyremedlemmer og videre at ordføreren bør være blant representantene. Det bør velges like

mange vararepresentanter som representanter, med et tillegg av to for hvert parti eller gruppering hvorfra
det velges representanter. Vedtektene åpner i § 3 for at valget fremmes som forholdstallsvalg og har også
krav om kjønnsmessig fordeling, her aktuelt for valg av vararepresentanter. Kommunestyret valgte forrige
gang ordføreren som representant til KS fylkesmøte og i rekkefølge tre vararepresentanter: 1 Karin
Eriksen, 2 Bendiks Harald Arnesen og 3 Kåre Joakim Bakken.
KS har i oversendelsesbrev av 26.8.2019 påpekt at «det er særdeles viktig at valgene foretas på første
møte for at delegatene skal være klar for fylkesmøtet». Det konstituerende fylkesmøtet i Troms og
Finnmark vil finne sted i Tromsø 20.-21.11.2019. Dette møtet skal blant annet velge delegater til KS
20.landsting som avvikles i Oslo 10.-12.2.2020.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.09.2019
2019/6

Saksnr
55/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.10.2019

Valg av valgkomité til forberedelse av øvrige valg til råd og utvalg med videre

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Vedlegg:
Lokale utvalg, nemnder og råd m.v. 2015-2019
Dokumenter i saken:
K-sak 56/l9 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne
K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023
K-sak 55/15 Valg av valgkomité til forberedelse av øvrige valg til utvalg, nemnder og råd
K-sak 5/90 Handlingsplan for likestilling
KMD rundskriv H-4/19 om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-ogfylkesting/id2662607/
Saksopplysninger
Det nyvalgte kommunestyret foretar valg til lokalpolitiske organer. Noen valg skal ut fra ny kommunelov
§ 7-1 foretas i det konstituerende møtet. Lokalt er det etablert en praksis der det i konstituerende møte
kun velges medlemmer til de sentrale politiske utvalgene, mens det øvrige utestår til et senere møte og da
med behandling etter forslag fra en valgkomité.
Valgkomitéen kan i dette arbeidet støtte seg på tidligere vedtak i kommunestyret om utvalgsstrukturen,
men kan til dels også fremme forslag om valg som avviker fra gjeldende utvalgsstruktur, dersom lovgiver
eller kommunestyret ikke har gitt særskilte føringer. Som eksempel på dette vises det til særskilt sak som
fremmes med forslag om reetablering av felles råd for eldre og for personer med nedsatt funksjonsevne.
Vedlagt saken er en oversikt over de lokale utvalg, nemnder og råd med videre som det er foretatt valg til
for utgående valgperiode 2015-2019.

Valgkomitéen har gjerne fremmet et omforent forslag om valg til lokale råd og utvalg samt til de
interkommunale organer der kommunestyret skal velge representanter, i tråd med reglene for bruk av
avtalevalg, jf omtale av valgregler i framlegget til K-sak 47/19 Valg av formannskap 2019-2023 og videre
i rundskrivet fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Her framgår også at bruk av avtalevalg
som valgform er avhengig av en omforent løsning der flertallet (i en valgkomité eller i kommunestyret)
ikke kan avvise et krav om valg etter reglene for forholdsvalg.
Praksis har så langt i utgangspunktet vært å utpeke formannskapet som valgkomité, supplert med et
medlem fra hvert av de partier eller grupper i kommunestyret som eventuelt ikke har representasjon i
formannskapet. I motsetning til det som gjelder formannskapet, kommer også reglene om kjønnsmessig
representasjon fullt ut til anvendelse ved valg av valgkomité, uavhengig av om denne har et tidsbegrenset
og midlertidig mandat, jf også et bærende prinsipp i kommunal handlingsplan for likestilling mellom
kjønnene ved utpeking av representanter til kommunale arbeidsgrupper med videre.
Ordføreren har vært valgt som leder i valgkomitéen og med komitémøter avstemt med formannskapets
ordinære møteplan; dvs aktuelle møtedatoer i utgangspunktet 11/11 og 25/11.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Vedlegg:

Lokale utvalg, nemnder og råd m.v. 2015-2019
Administrasjonsutvalg; er partssammensatt utvalg
Akan-utvalg; valg delegert til administrasjonssjefen (Akan = Arbeidslivets komité mot Alkohol
og Narkotikaproblemer)
Alkoholomsetning; kontrollutvalg for alkoholomsetning. Levekårsutvalget har vært
kontrollutvalg
Arbeidsmiljøutvalg; velges med grunnlag i arbeidsmiljøloven og ikke kommuneloven
Arkiv Troms IKS (tidligere IKAT); valg til representantskap har vært delegert til
administrasjonssjefen
Attføringsutvalg; underutvalg som velges av arbeidsmiljøutvalget
Barnehager; representant i samarbeidsutvalg i barnehagene
Barn og unges representant i plansaker; valg delegert til administrasjonssjefen
Beredskapsråd
Bibliotekstyre; levekårsutvalget har vært bibliotekstyre
Dyrevernnemnd; forslag på representant(er) til dyrevernnemd for Sør-Troms
Edruskapsnemnd; levekårsutvalget har vært edruskapsnemnd
Eiendomsskatt; klagenemnd i eiendomsskattesaker
Eiendomsskatt; sakkyndig nemnd i eiendomsskattesaker
Eldreråd; se K-sak 56/l9 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
Forhandlingsnemnd; avviklet i 2017 ved iverksetting av nytt delegeringsreglement
Forliksråd; rettsorgan. Forslag som vedtas av fylkesmannen
Forliksråd; utvalg av møtefullmektiger. Forslag som vedtas av fylkesmannen
Formannskap
Friluftsråd; medlem i interkommunalt friluftsråd for Sør-Troms og Ofoten
Frivilligsentral; valg av medlem i styret har vært delegert til administrasjonssjefen
Funksjonshemmede, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne; se K-sak 56/l9 Forslag om
reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker; forslag på representanter
Havnestyre; teknisk utvalg har vært havnestyre
Heimevernnemnd; avviket i 2017 etter iverksetting av ny forsvarslov
Hålogaland interkommunalt politisk råd; se K-sak 53/19 Valg til Hålogaland interkommunalt
politisk råd
Hålogaland Kraft AS; representant til generalforsamlingen
Hålogaland Ressursselskap IKS; representant til representantskapet
Inko AS; representant til generalforsamlingen
Innlandsfiskenemnd; teknisk utvalg har vært innlandsfiskenemnd

Jordskifteretten Ofoten og Sør-Troms; rettsorgan. Valg av jordskiftemeddommere
Klagenemnd; formannskapet har vært kommunalt klageorgan
Kommuneskog; teknisk utvalg har vært styre for kommuneskog
KomRev NORD IKS; representant til representantskapet
Konfliktråd; medlem i oppnevningsutvalg
Kontrollutvalg
Kretsinnkvarteringsnemnder; avviklet i 2017 etter iverksetting av ny forsvarslov
Krisesenter, representant i interkommunalt samarbeidsråd velges av administrasjonssjefen
K-Sekretariatet IKS, representant til representantskapet
KS Troms og Finnmark, representant til fylkesmøtet
Kulturskolestyre, levekårsutvalget har vært kulturskolestyre
Kvæfjord Eiendom AS, formannskapet er generalforsamling etter selskapsvedtektene
Lagmannsretten Hålogaland; rettsorgan. Valg av lagrettemedlemmer og meddommere
Levekårsutvalg
Likestillingsutvalg; formannskapet har vært likestillingsutvalg
Menighetsråd; representant i saker som vedrører kommunen
NND’s legat til beste for psykisk utviklingshemmede; representant i styret
Næringsutvalg; formannskapet har vært næringsutvalg
Politiråd; representanter i rådet
Skjønnsmedlemmer; rettsorgan
Skoler; representant i samarbeidsutvalg i skolene
Skolemiljøutvalg; samarbeidsutvalgene har vært skolemiljøutvalg
Skoleutvalg ved videregående skoler; forslag på representant
Stemmestyrer til kretsene Moelv, Flesnes, Vik, Borkenes; valg delegert til valgstyret
Sør-Troms Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (STIUA); representant i styret
Sør-Troms museum; representant i styre for stiftelsen
Sør-Troms Regionråd; avvikles ved etablering av Hålogaland interkommunalt politisk råd
Teknisk utvalg
Tilflyttingsnemnd; avviklet i 2017 etter iverksetting av ny forsvarslov
Tingretten Trondenes; Rettsorgan. Meddommere til alminnelig utvalg
Trafikksikkerhetsutvalg; teknisk utvalg har vært trafikksikkerhetsutvalg
Ungdomsråd; 2-årige valgperioder
Valgkomité
Valgstyre
Vannområdeutvalg; representant i styringsgruppe
Vertskommunesammenslutningen LVSH; representant i årsmøte
Viltnemnd; teknisk utvalg har vært viltnemnd
Voksenopplæringsnemnd; levekårsutvalget har vært voksenopplæringsnemnd

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.07.2019
2019/6

Saksnr
65/19
22/19
12/19
56/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.09.2019
24.09.2019
24.09.2019
03.10.2019

Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar med virkning fra kommende valgperiode opprettelse av ett felles
råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Felles råd trer i stedet for tidligere
eldreråd og råd for funksjonshemmede, jf § 4 i forskrift om medvirkningsordninger.
2. Valg til felles råd blir å skje i henhold til bestemmelser gitt i forskrift med tillegg av de
retningslinjer for felles råd som følger saken, herunder valg av fem rådsmedlemmer og like mange
varamedlemmer for to år om gangen. Felles råd velger selv leder og nestleder.
3. Organisasjoner som representerer eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne har
forslagsrett ved valg til felles råd.

Vedlegg:
Forslag til retningslinjer for felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Gjeldende retningslinjer for eldreråd.
Gjeldende retningslinjer for råd for funksjonshemmede.
Dokumenter i saken:
K-sak 32/19 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018
K-sak 5/12 Retningslinjer for eldreråd og råd for funksjonshemmede
F-sak 54/19 Tilskudd til arrangement eldredagen 2019
Råd for funksjonshemmede sak 7/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsned
Eldrerådet sak 17/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Forskrift om medvirkningsordninger https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727?q=funksjonsnedsettelse
Saksopplysninger
Det fremmes i denne saken forslag om etablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, med virkning fra og med valgperioden 2019-2023. Det foreslås nye retningslinjer for ett

felles råd, som også trer i stedet for de gjeldende retningslinjer for henholdsvis eldreråd og råd for
funksjonshemmede. Vedlagt saken er forslag til nye retningslinjer og gjeldende retningslinjer.
Kvæfjord kommune etablerte et særskilt eldreråd i 1988, fra 1997 også råd for funksjonshemmede
hvoretter disse i 2007 ble slått sammen til felles råd for eldre og funksjonshemmede. Kommunestyret
vedtok i 2011 opprettelse av særskilte ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede, i 2012 også
retningslinjer for rådene, med møte- og talerett i kommunestyret og andre lokalpolitiske utvalg.
Rådene er fra 2005 lovfestede organer, jf eldrerådsloven § 1 første punktum: «I kvar kommune skal det vere
eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden» og videre i lov om råd eller annen
representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 2 første punktum: «Kommunane skal
for det formålet som er nemnd i § 1, opprette råd eller anna representasjonsordning for menneske med nedsett
funksjonsevne». Det følger av § 4 i begge lovene at kommunen kan opprette ett felles råd, kommunestyret

vedtar da også mandat og sammensetning.
Disse lovene oppheves fra konstituerende møte i det enkelte kommunestyre ved oppstart av valgperioden
2019-2023. Fra samme tidspunkt gjelder i stedet forskrift av 17.6.2019 nr 727 om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om
medvirkningsordninger). Denne har til formål å sikre medvirkning fra ungdom, eldre og personer med
funksjonsnedsettelse i saker som vedrører disse grupper, via rådgivende organer for kommunen.
Retten til medvirkning innebærer ut fra forskriften § 3 femte ledd at rådene har rett til å uttale seg før
kommunestyret setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsregler og vedtar budsjett. Forskriften
legger i § 4 første ledd til grunn at kommunestyret «kan opprette ett felles råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse dersom det ut fra lokale forhold er nødvendig», dvs omtrent den samme regel som gitt i
nåværende lover § 4, men i andre ledd også betinget i at etablerte råd så vel som organisasjoner for eldre
og for personer med funksjonsnedsettelse skal bli hørt før kommunestyret avgjør om det skal opprettes
felles råd.
Eldrerådet under sak 17/19 og råd for funksjonshemmede under sak 7/19 har i møte 6.6.2019 fattet
sammenfallende vedtak slik:
1. Kvæfjord kommune etablerte Eldrerådet i 1988. I 1997 ble Råd for funksjonshemmede etablert. I
2007 ble rådene erstattet av et felles råd for eldre og funksjonshemmede. Rådene ble igjen delt i
2011, og Kvæfjord har siden hatt to adskilte råd. Et argument for deling var at dette kunne skape mer
interesse for politikk.
2. Rådet for funksjonshemmede vedtok i forbindelsen med budsjettbehandlingen for 2019 at rådet «vil
råde kommunestyret til å slå sammen Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet. Foreslår at et felles
råd skal ha 7 medlemmer.»
3. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede har drøftet denne saken i felles møte 6.juni d.å.
4. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede viser til at forslag til ny «forskrift om råd for eldre, for
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom» (med høringsfrist 1.april 2019) åpner for at
mindre kommuner som ønsker ett felles råd for eldre og funksjonshemmede gis anledning til det.
5. Ut fra helhetsvurdering vil også Eldrerådet gå inn for den løsning som er foreslått av Råd for
funksjonshemmede. En viser i dette til at Råd for funksjonshemmede har få saker, og mange av dem
er orienteringssaker som også eldrerådet får til behandling.
6. Rådene anbefaler at valgperioden for et slikt fellesråd settes til to år. Det vil kunne gjøre det lettere
for personer å påta seg disse vervene.

Ordføreren viste i tilknytning til kommunestyrets behandling av årsmeldinger for 2018 til at sak om mulig
felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ville komme til behandling i kommunestyret
høsten 2019.

Vurderinger
Administrasjonssjefen finner det ut fra overnevnte vedtak i de etablerte rådene rimelig at kommunestyret i
tilknytning til konstituerende møte også behandler forslaget om ett felles råd for eldre og for personer
med funksjonsnedsettelse. Ut fra overnevnte vilkår i forskrift om medvirkningsordninger, tilsier det at
(lokale) organisasjoner for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse må gis høve til å uttale seg før
kommunestyret avgjør om det skal opprettes felles råd og dernest at de etablerte rådene gis høve til å
uttale seg før kommunestyret setter ned et sekretariat og fastsetter saksbehandlingsregler.
Som en praktisk tilnærming til dette, legger vi derfor for det første til grunn at dette saksframlegget legges
ut på høring via kommunens hjemmeside fra 20.8.2019 med særskilt oppfordring til aktuelle (lokale)
organisasjoner om å komme med synspunkter i løpet av tre uker dvs innen en frist satt til 10.9.2019. For
det andre legges det til grunn at formannskapets innstilling i saken også kan forelegges etablerte råd til
behandling i (felles)møter 24.9.2019, før saken går til behandling i kommunestyret. Høringsuttalelser vil
løpende bli vedlagt saksdokumentene.
Administrasjonssjefen har utarbeid forslag til retningslinjer for ett felles råd, basert på ny forskrift om
medvirkningsordninger, de gjeldende retningslinjer for eldreråd og for råd for funksjonshemmede og de
overnevnte vedtak fra rådsmøte 6.6.2019.
Vi har i dette arbeidet tatt utgangspunkt i at det så langt mulig bør tilrettelegges for etablering av ett felles
råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I forhold til forslaget til retningslinjer, vil
administrasjonssjefen særlig peke på:








Rådet er rådgivende organ for kommunen og skal gis høve til å uttale seg så tidlig i saksbehandlingen at
dette også reelt kan influere på sakens utfall.
Rådet kan ved eget initiativ ta opp de saker som rådet selv finner relevante.
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner, en avgrensing som også følger direkte av § 2
fjerde ledd i forskrift om medvirkningsordninger.
Rådet gis møte- og talerett i kommunestyret og andre lokalpolitiske utvalg. Dette må praktisk ivaretas slik
at rådet på forhånd melder til utvalgsleder eller utvalgssekretariat om slik deltakelse. Rådsrepresentanten
tiltrer møtebordet og tar del i det ordinære ordskifte i de saker som er til behandling. Rådsrepresentanten
kan ikke fremme forslag i sak eller forslag om behandling av andre saker, ei heller fremme spørsmål i
spontanspørretime eller fremme interpellasjoner.
Mens overnevnte lover krevde valg for hele valgperioden på fire år, har ny forskrift ikke et slikt krav. Som
for ungdomsrådet og ellers i tråd med forslag fra de etablerte rådene, foreslås det at kommunestyret foretar
valg kun for to år om gangen.
Rådet foreslås valgt med fem medlemmer og like mange varamedlemmer. Erfaringsmessig har det tidvis
vært krevende å sikre tilstrekkelig og gyldig møtedeltakelse, administrasjonssjefen oppfatter at valg av
flere medlemmer kan gjøre det mer krevende å sikre gjennomføring av møter.

Det er i 2019-budsjettet ført opp driftsmidler til rådene under budsjettkapittel 01012 Hovedutvalg/andre
nemnder, med tillegg av tilleggsbevilgning til arrangementet Eldredagen 2019 i sum inntil 50 000 kr samt
dekning for de ordinære møtegodtgjørelser. Administrasjonssjefen legger til grunn at budsjettbevilgninger
for 2020 med videre blir å vurdere på ordinært vis i arbeid med budsjett og økonomiplan 2020-2023, som
kommer til behandling i kommunestyret i desember. Felles råd vil da også få høve til å gi høringsinnspill
før budsjettsaken forelegges kommunestyret, slik som også forskrift om medvirkningsordninger legger til
grunn i overnevnte § 3 femte ledd.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
57/19

17.09.2019
2019/11

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Torbjørn Larsen
77023004

Møtedato
03.10.2019

Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 20.06.2019

Ordførerens innstilling
Kvæfjord kommunestyre godkjenner møtebok fra kommunestyrets møte 20.06.2019.
Til å signere møteboka velges:
1.
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord kommunestyre møte 20.06.2019
Reglement for Kvæfjord kommunestyre m.v., sist oppdatert 22.09.2016
K-sak 68/13 Endring i kommunestyret reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
K-sak 13/97 Reglement for føring av møtebok

Saksopplysninger
Fra og med konstituerende møte i nyvalgt kommunestyre trer flere av bestemmelsene i ny kommunelov i
kraft. Dette gjelder blant annet paragrafene om møtebok.
Føring av møtebok:
Ny kommunelov § 11-4. Møtebok
Det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer. Med unntak av delene som er unntatt fra
offentlighet, skal møteboken være tilgjengelig for allmennheten. Møteboken skal inneholde
opplysninger om
a) tid og sted for møtet
b) hvem som møtte, og hvem som var fraværende
c) hvilke saker som ble behandlet
d) hvilke vedtak som ble truffet
e) avstemningsresultat.
Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i møteboken. Det
samme gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabilt eller får fritak av personlige grunner.

Bestemmelsen i kommuneloven § 11-4 suppleres med et eget kommunalt reglement for føring av
møtebok. Regler for føring av møtebok er senest behandlet Kvæfjord kommunestyre i K-sak 3/13
Kommunestyrets reglement - oppdatering der det framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for
andre kommunale utvalg.
Også ny kommunelov gir hjemmel for å supplere kommuneloven med et slikt lokale reglement:
Ny kommunelov § 11-12. Reglement for saksbehandling
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for saksbehandlingen i
folkevalgte organer.

Den nye kommuneloven viderefører i alle hovedsak bestemmelsene i den gamle kommuneloven når det
gjelder føring av møtebok, men slik at noen flere detaljer nå er blitt lovfestet. I den nye kommuneloven §
11-4 bokstav a-e er det tatt inn noen spesifikke krav til innholdet i møteboka. Disse kravene er stort sett
likelydende med § 3 i kommunens eget reglement for føring av møtebok, selv om det lokale reglementer
er mer detaljert. Unntaket er bokstav d) som heretter pålegger at også «hvilke vedtak som ble truffet» skal
stå i møteboka. Imidlertid har vi de senere årene praktisert det slik i Kvæfjord, slik at det i realiteten ikke
blir noen endring.
Det lokale reglementet, som Kvæfjord kommunestyre har vedtatt, kan derfor videreføres i sin nåværende
form inntil det rulleres. Dersom det på noe punkt skulle oppstå motstrid mellom kommuneloven og
reglementet, vil kommuneloven gå foran. Dette etter ordinære juridiske prinsipper om at ved motstrid så
går lov foran reglement og veiledere.
Godkjenning av møtebok:
Heller ikke i ny kommunelov er det noen lovkrav om hvordan møteboka skal godkjennes. Det vil derfor
fremdeles være opp til kommunene selv å avgjøre framgangsmåten for godkjenning. Dersom møteboka
gjøres tilgjengelig for allmennheten før godkjenning, for eksempel fordi den formelt ikke godkjennes før i

neste møte, kan det tas forbehold om endelig godkjenning i den versjonen som blir offentlig. På den
måten kommer informasjonen raskt ut til innbyggerne, og man gir et signal om at det kan komme
endringer og korreksjoner ved endelig godkjennelse. Frem til nå har ikke vi i Kvæfjord praktisert å ta inn
et slikt forbehold i møteboka, men det bør vi gjøre nå fremover.
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 kommunens reglementet.
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 ble gjort i et møte, kan ikke endres eller justeres ved å i ettertid endre
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Møtebok tilgjengelig for utvalgsmedlemmer og allmennenheten:
Møtebøkene legges fortløpende ut på Netpublicator-plattformen (på politiker-nettbrettene) når de er
administrativt ferdigstilt, i samme undermappe som det aktuelle utvalgsmøtet, og er da tilgjengelig for
utvalgsmedlemmene. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
Ny kommunelov lovfester i § 11-4 prinsippet om at møtebok skal være tilgjengelig for allmennheten.
Kvæfjord kommune har allerede praktisert det slik i mange år.
Når utvalg behandler saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, kan selvsagt ikke den offentlige
versjonen av møteboka røpe taushetsbelagte opplysninger. Slike opplysninger tas derfor ikke inn i den del
av møteboka som er åpent tilgjengelig.
Både utvalgsmedlemmer og andre har tilgang til offentlig møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i kommunestyret.

Torbjørn Larsen
Ordfører

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

17.09.2019
2019/10

Saksnr
58/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Torbjørn Larsen
77023004

Møtedato
03.10.2019

Spørretime

Ordførerens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 61/13 Spørretime
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
Saksopplysninger
I reglement for kommunestyret § 18 Forespørsler framgår:
 Utenfor de saker som er ført opp i innkallingen til et møte, kan ethvert medlem av kommunestyret
rette forespørsler til ordføreren.
 Interpellasjoner må være meldt skriftlig til ordføreren minst to virkedager forut før møtet.
 Uvarslede spørsmål kan framsettes i møtet, i tilknytning til en enkeltsak eller i en særskilt
”spørretime” på sakslisten. Møtelederen kan be administrasjonssjefen om å besvare et slikt
spørsmål. Uvarslede spørsmål avgrenses til spørsmål og svar, uten debatt. Kun skriftlige spørsmål
vedlegges protokollen.
 Møtelederen kan ellers bestemme at så vel interpellasjoner som spørsmål krever mer utfyllende
svar i neste møte.
 Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjoner, kan ikke avgjøres i møtet dersom
møtelederen eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette.
Ny kommunelov § 11-2 fjerde ledd viderefører tidligere mulighet til å stille spørsmål til utvalgslederen:
«Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten.»

I forarbeidene til ny kommunelov (Prop.46 L) skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) at de vil videreføre bestemmelsen om at ethvert medlem kan stille spørsmål til lederen av et

folkevalgt organ, «men vil komme med en presisering om behandlingen av spørsmål i folkevalgte
organer.»
I denne presiseringen skiller departementet mellom forslag i forbindelse med interpellasjoner som skal
behandles som en sak etter § 11-3, og ikke som et spørsmål etter § 11-2. Disse presiseringene kan bli
aktuelle neste gang kommunestyret skal behandle en interpellasjon, men får ikke betydning nå for
avviklingen av spørretimen:
«Departementet er kjent med at en rekke kommuner har vedtatt ordninger med at medlemmer kan
fremme interpellasjoner. Interpellasjoner, slik man kjenner det fra Stortinget, er forhåndsinnmeldte og
grunngitte spørsmål fra et medlem som skal besvares i møtet, og hvor det er en påfølgende debatt. I en
slik interpellasjon skal det det ikke være forslag om å vedta noe, men man etterspør en redegjørelse om
en sak. Behandlingen av en interpellasjon skal i utgangspunktet ikke føre til at det treffes et vedtak,
uttalelse eller annen avgjørelse som krever en avstemning. Forslag som fremmes sammen med
interpellasjonen i forkant av møtet, eller i forbindelse med organets behandling av interpellasjonen,
skal etter departementets syn anses som en sak etter § 11-3, og ikke som et spørsmål etter § 11-2
fjerde ledd. Det innebærer at framsatte interpellasjoner, som inneholder konkrete forslag organet skal
ta stilling til, må behandles etter reglene om å få en sak på sakslisten. Dersom forslaget fremmes i
forbindelse med organets behandling av interpellasjonen, vil det være å anse som «ny sak» etter § 11-3
femte ledd, og det skal behandles deretter. Interpellasjoner med forslag til vedtak fremmet i forkant av
møtet, skal behandles etter § 11-3 første ledd eller § 11-2 andre ledd bokstav c) dersom 1/3 av
medlemmene krever saken behandlet.
En interpellasjon, som bare inneholder spørsmål og ønske om et svar, og som sendes til møtelederen på
forhånd, vil være omfattet av § 11-2 fjerde ledd, og skal behandles som spørsmål. Spørsmål etter denne
bestemmelsen kan stilles både på forhånd, og under selve møtet. Interpellasjonen skal derfor påføres
sakslisten, og kan bare nektes behandlet etter reglene i § 11-3 fjerde ledd. Det vil ikke være opp til
organets leder å avgjøre om saken skal på sakslisten eller ikke. Det er derfor viktig at både den som
fremmer saken og organets leder er klare og tydelige på hva som er en interpellasjon og hva som er et
ønske om å få sak (som krever votering) på sakslisten.»

Loven har ikke noe krav om uttømmende svar eller krav på realitetsbehandling av en forespørsel. En rett
til å komme med forespørsler i møtet også uten å ha varslet dette på forhånd, forutsetter at møtelederen
etter omstendighetene må kunne meddele at han ikke kan svare på stående fot, men vil redegjøre for dette
i neste møte. Er en forespørsel framsatt ganske kort tid før møtet, må det være adgang til å nøye seg med
å gi en foreløpig redegjørelse i det første møtet, og eventuelt supplere dette med et mer fyldig svar i neste
møte.
En forespørsel kan ikke danne utgangspunkt for et krav om realitetsvedtak hvis ikke framgangsmåten ved
oppføring av ny sak på sakslisten følges.
Dette fremkommer i ny kommunelov § 11-3 femte ledd:
«Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møtelederen
eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte kan organet fatte vedtak
i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller
1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det.»

Kommunestyret kan selv gi mer formaliserte regler om forespørsler, jf. ny kommunelov § 11-12:
«Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for saksbehandlingen
i folkevalgte organer.»

Dette vil mest ha karakter av ”ordensregler” som bør følges og vil ikke kunne avskjære det enkelte
medlems lovfestede rett til også å stille uvarslede spørsmål ”i møtet”, altså også etter at møtet er satt.
Reglementets § 18 er et forsøk på å dele forespørsler i behandling av de skriftlig innleverte og mer
forberedte interpellasjoner på den ene side og de uvarslede spørsmål på den annen side. Interpellasjoner
må altså være meldt til ordføreren senest to virkedager forut for møtet. Uvarslede spørsmål kan derimot
framsettes direkte i møtet, men avgrenses da til spørsmål og svar, uten debatt. Mest av hensyn til
protokollføringen, er det presisert at bare skriftlige spørsmål blir del av protokollen. Dette er likevel ikke
til hinder for at en representant nøyer seg med et muntlig framsatt spørsmål. En arbeidsform som kanskje
senker terskelen for delaktighet i møtet, må ses opp mot en intensjon om å aktivisere og forenkle
kommunestyret drøftinger.
Reglementet uttrykker at møtelederen kan be administrasjonssjefen om å besvare et spørsmål. Ut fra
delegeringsreglene kan administrasjonssjefen overlate til annen tjenestemann å svare. Møtelederen kan
bestemme at så vel interpellasjoner som spørsmål krever mer utfyllende svar i neste møte.
Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjoner, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen
eller 1/3-del av forsamlingen motsetter seg dette, jf. ny kommunelov § 11-3 femte ledd.

Torbjørn Larsen
Ordfører

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

18.07.2019
2019/675

Saksnr
66/19
59/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.09.2019
03.10.2019

Tilbud fra Troms fylkeskommune om aksje i Troms Holding AS

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS <org.nr>
fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av fylkestinget i Troms i
sak 62/19.
2. Kvæfjord kommune forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt
av fylkestinget i Troms i sak 62/19.

Vedlegg:
Gavebrev vedtatt av Troms fylkesting under sak 62/19.
Aksjonæravtale vedtatt av Troms fylkesting under sak 62/19.
Dokumenter i saken:
F-sak 30/19 Om tildelinger fra kommunalt næringsfond
Troms fylkeskommune 17.7.2019 Fylkestingets vedtak i sak 62/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak
Troms fylkesting sak 62/19 Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmar
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=5667
Troms fylkeskommune 14.5.2019 Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 30/19 «Troms Kraft AS –
Troms fylkesting sak 30/19 Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmar
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=5666
Saksopplysninger
Stortinget har vedtatt sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner med virkning fra 1.1.2020.
Troms fylkesting vedtok under sak 30/19 i møte 12.3.2019 å overføre aksjene som fylkeskommunen eier i
Troms Kraft AS til et holdingselskap, før fylkessammenslåingen med Finnmark finner sted. Motivasjonen
for vedtaket er framtidig råderett over aksjeposten som Troms fylkeskommune besitter i Troms Kraft AS;
med 60 prosent aksjeandel mens Tromsø kommune innehar resterende andel med 40 prosent. Et holdingselskap er et eierselskap (eller morselskap) som mest ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i ett eller
flere selskaper, og eventuelt forvalte avkastningen fra disse aksjene. Holdingselskaper driver til vanlig

ikke egen verdiskaping i form av produksjon eller tjenesteytelser. Dersom det ikke foretas noen
disposisjoner over aksjene i Troms Kraft AS før fylkessammenslåingen, vil Troms fylkeskommune sin
aksjepost inngå i nye Troms og Finnmark fylkeskommune ved sammenslåingstidspunktet.
Troms fylkesting vedtok under samme sak 30/19 også at en andel av aksjene i holdingselskapet før
fylkessammenslåingen skal overdras til kommunene i Troms i tråd med kommunestrukturen pr 1.1.2020,
med like store eierandeler. Andelen av aksjene som slik deles ut, skal ikke utgjøre mer enn det som er
nødvendig for at kommunene samlet får en eierandel med stemmegivningsandel i holdingselskapets
organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene. Dersom disse kommunene
samlet sett skal kunne hindre at Troms fylkeskommune eller nye Troms og Finnmark fylkeskommune
alene endrer vedtektene i holdingselskapet, må kommunenes eierandel i holdingselskapet utgjøre minst
33,4 prosent av aksjene i henhold til aksjelovens bestemmelser i § 5-18 Vedtektsendring første ledd,
annen setning: «Beslutning om vedtektsendring som forringer en hel aksjeklasses rett, må tiltres av eiere av to
tredeler av den representerte kapital i denne klassen».
Fylkestingets behandling bygger på eksternjuridisk gjennomgang av sakskomplekset som er innhentet fra
Advokatfirmaet Lund & Co DA. I dette oppdraget lå også mulig avklaring av om overføringen til Troms
Holding AS og deretter til kommunene, kunne utløse forkjøpsrett for Tromsø kommune som under møte i
kommunestyret 19.6.2019 vedtok å «vurdere å benytte seg av forkjøpsretten». Fylkeskommunen er, også
hensett en rettslig avklart tvist om et sammenlignbart forhold mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune
og BKK, det største energiselskapet på Vestlandet, kommet til at Tromsø kommune ikke har forkjøpsrett.
Fylkestinget har under senere sak 62/19 i møte 18.6.2019 stilt opp et vilkår om at overføring av aksjer til
kommunene ikke kan gjennomføres før det er endelig avklart at dette ikke utløser noen forkjøpsrett for
Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS.
Fylkesrådslederen har i brev av 3.7.2019 til Troms Kraft AS anmodet om styresamtykke til overdragelse
av aksjer til Troms Holding AS og av overdragelsen av aksjer i holdingselskapet til kommunene. Både
selskapsvedtektene § 15 og vannfallrettighetsloven § 23 fjerde ledd stiller opp et krav om samtykke fra
selskapets styre. Styret i Troms Kraft AS vil behandle spørsmålet om samtykke til erverv av aksjeposten i
møte 16.8.2019.
Troms fylkeskommune legger til grunn at fylkestingets vedtak om overføring av aksjer skal gjennomføres
snarest mulig og fortrinnsvis før nytt fylkesting skal konstitueres i Harstad 28.10.2019. Det legges derfor
opp til at de berørte kommunestyrene kan ta stilling til om kommunene skal motta aksjer i Troms Holding
AS i høstens første kommunestyremøte. Det følger av punkt 4 i vedtaket i fylkestingssak 62/19 at
«overføringen skal skje ved gavebrev som foreslått i vedlegg 5 til saksframlegget. Det er et vilkår for overdragelsen
at den enkelte primærkommune aksepterer betingelsene i gavebrevet». Punkt 5 i gavebrevet legger videre opp

til at en kommune må forplikte seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS slik som vedtatt av
fylkestinget i sak 62/19, som et vilkår for vederlagsfri overtakelse av én B-aksje i holdingselskapet.
Som vedlegg til denne saken følger gavebrev og aksjonæravtale slik disse ble vedtatt av fylkestinget i
Troms under sak 62/19.
Vurderinger
Det foreligger ut fra fylkestingets vedtak tilbud fra Troms fylkeskommune om vederlagsfri overtakelse av
én B-aksje i Troms Holding AS, gitt vilkår stilt i aksjonæravtale. Fylkestingets behandling av saken viste
ulike politiske vurderinger der det også ble fremmet alternative forslag som for eksempel ville medført at
fylkeskommunens aksjer i Troms Kraft AS i sin helhet skulle inngått som del av porteføljen i nye Troms
og Finnmark fylkeskommune fra kommende årsskifte. De etterfølgende vurderinger av saken ser ikke hen
til slike forslag som ble fremmet uten å få tilslutning i fylkestingssak 62/19, men er avgrenset til mulig
aksjeovertakelse ut fra det foreliggende tilbudet og uten å gå inn i de problemstillinger som kan reises i
forhold til fylkestingets vedtak.

Som vist ovenfor, har fylkestinget stilt opp vilkår for overføring av én aksje i Troms Holding AS om at
kommunen «aksepterer betingelsene i gavebrevet» som danner grunnlag for selve aksjeoverføringen. Et
kommunalt vedtak om aksept må derfor entydig bygge på dette vilkåret. Punkt 5 i gavebrevet legger også
til grunn at kommunen forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt av
fylkestinget i sak 62/19.
Bakgrunnen for disse smått rigide forutsetninger, må antas å være å få på plass en eierstruktur som både
står seg over tid og som sikrer lokal råderett over aksjeposten i Troms Kraft AS. Samtidig avstemmes det
med at den andelen av aksjene som deles ut til kommunene i Troms, ikke skal utgjøre mer enn det som er
nødvendig for at disse kommunene samlet står med en stemmegivningsandel i holdingselskapets organer
som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene, verken ved nuværende Troms
fylkeskommune eller ved nye Troms og Finnmark fylkeskommune.
Det er altså et vilkår for aksjeoverføring at kommunen aksepterer betingelsene som stilt i gavebrevet. Det
framgår av punkt 1 at overføring forutsetter at sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner
blir gjennomført. Dersom sammenslåing ikke gjennomføres og aksjene alt er overført til kommunen, skal
de vederlagsfritt tilbakeføres til Troms fylkeskommune. Videre følger det av punkt 2 hva som eventuelt
skal skje ved senere nedleggelse av det fylkeskommunale forvaltningsnivået: vederlagsfri fordeling av
fylkeskommunens A-aksjer i holdingselskapet med lik andel til de kommunene som da står som eier av
B-aksjer i Troms Holding AS. Tilsvarende bestemmelse er også tatt inn i aksjonæravtalen punkt 10.3.
Gavebrevet skal signeres av kommunen og returneres til fylkeskommunen innen en nærmere angitt frist.
Overføring etter gavebrevet er (i punkt 3) betinget av nærmere bestemte forhold til konsesjon, i tillegg til
vedtakelse av aksjonæravtalen. Dersom fylkeskommunen ikke finner konsesjonsvilkårene tilfredsstillende,
bortfaller overføringen av aksjer til kommunene. Tilsvarende kan også kommunen innen 20 virkedager
etter utsendelse av konsesjonsvilkår fra departementet, trekke seg fra aksjeoverføringen. Administrasjonssjefen finner det både ut fra sakens kompleksitet og manglende avklaring ikke urimelig at både de berørte
kommunene og fylkeskommunen kan ta et slikt forbehold med hensyn til endelige vilkår for å overføre
aksjer i Troms Holding AS til kommunene.
Aksjonæravtalen bygger på de forutsetninger som ligger til grunn for fylkestingets vedtak og gavebrevet.
Det vises i punkt 1.3 spesifikt til at formålet er videreføring av Troms-samfunnets eierskap til verdiene i
Troms Kraft AS, hvorved primærkommunene som nå er geografisk plassert innenfor Troms fylke blir
aksjonærer for å sikre den aksjeforvaltning som ellers følger av aksjonæravtalen og av holdingselskapets
vedtekter. Utgangspunktet er rammevilkår som best sikrer at disse verdiene ivaretas lokalt, ved et stabilt,
varig og langsiktig eierskap.
Det følger av punkt 3 i fylkestingets vedtak under sak 30/19 at holdingselskapet ikke skal ha som formål å
skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal «gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut
til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms». Dette er det tatt hensyn til ved en tilsvarende
formålsbestemmelse i § 3 i vedtektene for Troms Holding AS, videre er det i § 4 lagt til grunn at:
«Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling
hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1.januar
2019. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner etter søknad fra disse. Det er
et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår
for at tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en
kommune som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift
av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.»

Kommunen må altså være aksjonær i holdingselskapet for å kunne motta tilskudd, likeledes må selskaper
eller organisasjoner for å kunne motta tilskudd også være hjemmehørende i kommune som er aksjonær.

Regler om dette er tatt inn i aksjonæravtalen punkt 7. Bestemmelsene kan etter administrasjonssjefens
vurdering, også ses som en motvekt til den nedbygging av handlingsrommet for kommunale næringsfond
som de seneste årene har vært en konsekvens av reduserte regionale satsingsmidler, jf omtale i F-sak
30/19 Om tildelinger fra kommunalt næringsfond hvor vi påviste at tildelingen av midler til kommunalt
næringsfond i Kvæfjord er redusert fra 1,0 mill kr i 2016 og til nærmest ubetydelige 100 000 kr i 2019.
Aksjonæravtalen legger i punkt 3 til grunn at de 21 B-aksjene av totalt 60 aksjer i Troms Holding AS (dvs
35 prosent og således rett i overkant av de omtalte 33,4 prosent), deles ut til kommunene i Troms ut fra
kommunestrukturen etter kommunesammenslåingene som trer i kraft ved neste årsskifte. Dermed mottar
de 21 kommunene i Troms én aksje hver, gitt at alle ønsker å motta aksjer. 39 A-aksjer (lik 65 prosent)
beholdes av fylkeskommunen. Overføringen av aksjer tar opp i seg fylkestingets vedtak om en kommunal
stemmegivningsandel i holdingselskapet som betyr at ikke fylkeskommunen alene kan endre vedtektene.
Etableringen av to aksjeklasser har samme hensikt: å sikre at fylkeskommunen ikke kan erverve aksjer fra
kommuner slik at den i framtida får det flertall som denne bestemmelsen skal forhindre. Også
selskapsvedtektene presiserer i § 5 «at aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor den
geografiske regionen Troms» slik som denne så ut per 1.1.2019.
I vurderingen som er innhentet fra Advokatfirmaet Lund & Co DA framgår det at en hel eller delvis
overføring av aksjer til kommunene ikke vil utløse noen former for skatteplikt, verken for de involverte
kommuner eller for Troms fylkeskommune. Den juridiske vurderingen kommer videre til at det ikke kan
foreligge noen spesielle (økonomiske) konsekvenser for kommunene utover de aksjene som de blir eiere
av. Aksjeselskap er i seg selv en selskapsform der det grunnleggende følger et begrenset ansvar, og dette
ansvaret er nettopp begrenset til aksjene og forvaltning av disse mens eierne ikke har et personlig ansvar
for selskapets øvrige forpliktelser eller gjeld, jf innledende omtale i aksjeloven § 1-1 nr 2.
Administrasjonssjefen kommer ut fra dette til at de økonomiske og administrative konsekvenser for
Kvæfjord kommune ved aksept av foreliggende gavebrev og forpliktelse på aksjonæravtalen for Troms
Holding AS, er av begrenset omfang. Hensett så vel den «angrefrist» som kan utledes av konsesjonsvilkår
stilt opp at departementet i forbindelsen med aksjeoverføringen så vel som den mulighet for anvendelse
av årlige overskudd i holdingselskapet i tilskuddsordninger som gagner lokalsamfunnsutviklingen, vil vi
ut fra en samlet vurdering tilrå at formannskapet går til kommunestyret med forslag om å tiltre opplegget
som ligger til grunn for overføring av 21 B-aksjer i Troms Holding AS til kommunene i Troms.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

BILAG 1
[Primærkommune adresse]

GAVEBREV

Troms fylkeskommune («Fylkeskommunen») overfører med dette vederlagsfritt [antall] aksjer i Troms
Holding AS (org. nr. xxx xxx xxx)(«Troms Holding») til [Primærkommune navn] kommune
(«Overføringen»). Overføringen skjer på vilkår av at:
1. Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom
sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de
tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt.
2. Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i
Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms
Holding.
3. Konsesjon til Overføringen blir gitt på tilfredsstillende vilkår. Dersom Fylkeskommunen ikke
finner konsesjonsvilkårene tilfredsstillende, bortfaller Overføringen. Fylkeskommunen må gi
melding om slikt bortfall innen 20 virkedager. Dersom kommunen ikke finner
konsesjonsvilkårene tilfredsstillende kan kommunen, innen 20 virkedager etter utsendelsen
av konsesjonsvilkårene fra departementet, trekke sin aksept av Overføringen.
4. Kommunen er kjent med at om kommunen trekker sin aksept, eller ikke returnerer en signert
kopi av gavebrevet innen fristen i punkt 7, vil aksjene som kommunen skulle vært tildelt etter
dette gavebrevet bli fordelt på øvrige B-aksjonærer.
5. Kommunen inngår aksjonæravtalen xxx for Troms Holding.
6. Det skal ikke oppstå krav for kommunen mot Fylkeskommunen med grunnlag i Overføringen.
7. Kommunen signerer og returnerer en kopi av gavebrevet innen [dato]

[Sted], [dato]
[navn med blokkbokstaver]
for
Troms fylkeskommune
[Primærkommune navn] kommune aksepterer gaven på de overnevnte vilkår

BILAG 1
Sted:_______________ , den _____________

[navn med blokkbokstaver]
for
[Primærkommune navn] kommune

BILAG 3
AKSJONÆRAVTALE
vedrørende eierskapet
i Troms Holding AS
mellom
Troms fylkeskommune;
[Primærkommunene i Troms (placeholder)]

Denne aksjonæravtalen («Aksjonæravtalen») er inngått mellom Troms fylkeskommune
(«Fylkeskommunen») og kommuner geografisk plassert innenfor Troms fylke (kommunene samlet
«Primærkommunene») per 1. januar 2020. Primærkommunene er opplistet i Vedlegg 1.
Fylkeskommunen og Primærkommunen sammen «Partene», hver for seg en «Part».
Aksjonæravtalen skal regulere Partenes eierskap i Troms Holding AS («Selskapet»).

1.

Bakgrunn

1.1

Selskapet eier 300 000 aksjer i Troms Kraft AS («TK»). Aksjene er Selskapets eneste eiendel.

1.2

Verdiene i TK, og dermed også Selskapet, er tett knyttet til kraftutbygginger og investeringer i
energianlegg i Troms siden Fylkeskommunens stiftelse av Troms Kraftforsyning i 1920.
Innbyggerne i Troms har gjennom Fylkeskommunens eierskap siden stiftelsen av TK et historisk
eierforhold til verdiene i TK.

1.3

Bakgrunnen for Selskapets eierskap i TK, og Primærkommunenes eierskap i Selskapet, er
Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner fra 1.1.2020. For
å videreføre Troms-samfunnets eierskap til verdiene i TK er Selskapet opprettet og
Primærkommunene blitt aksjonærer for å sikre den forvaltning av aksjene i TK som følger av
Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter.

1.4

Det er Partenes ønske at verdiene i TK skal komme innbyggerne i Troms til gode også i fremtiden,
og Partene er enige om at verdiene best ivaretas lokalt, gjennom et stabilt og varig eierskap.

2.

Formål

2.1

Aksjonæravtalen skal regulere Partenes rettigheter og plikter som aksjonær i Selskapet for å
realisere formålet i (1) på det Partene anser å være best mulig måte.

2.2

Selskapet er et holdingselskap for aksjer i TK. Selskapet skal være et redskap for å sikre langsiktig
og ansvarlig forvaltning av eierskapet i TK.

3.

Aksjefordeling

3.1

På tidspunktet for inngåelsen av Aksjonæravtalen har Selskapet en aksjekapital på NOK [sett
inn], fordelt på 60 aksjer, hver pålydende NOK [sett inn].

3.2

39 aksjer er A-aksjer og 21 aksjer er B-aksjer.

3.3

A-aksjer kan bare eies av Fylkeskommunen eller dens rettsetterfølger Troms og Finnmark
fylkeskommune. Kun fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske
område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak
omfatter disse områdene, kan være eier av A-aksjer.

3.4

B-aksjer kan bare eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms
fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som
finner sted 1.1.2020.

3.5

Ved gavebrev [dato], som er behandlet og akseptert av Primærkommunene, har
Fylkeskommunen overført samtlige B-aksjer vederlagsfritt til Primærkommunene. Vedlegg 1 til
denne Aksjonæravtalen viser aksjefordelingen etter overdragelsen.

3.6

Fordeling av aksjer er gjort etter beslutning av Fylkeskommunen og skal ikke kunne angripes av
noen av Partene.

3.7

Forskjellene mellom aksjeklassene fremgår av Selskapets vedtekter, Vedlegg 2 til denne
Aksjonæravtalen.

4.

Utvikling og eierstrategi – Forholdet til TK

4.1

Partene er enig om at Selskapets eierskap i TK skal sikre forsvarlig utvikling av TK ved å legge til
rette for hensiktsmessige investeringer i og videreutvikling av TKs forretningsområder.

4.2

Partene er enige om at eierskapet i TK skal forvaltes som om Fylkeskommunen var direkte
aksjonær i TK. Det vil si at Fylkeskommunen skal representere Selskapet i eierorganer i TK,
herunder bl.a. generalforsamling og eiermøter, med representant som Fylkeskommunen
utpeker, som skal få nødvendig fullmakt fra Selskapet. Videre skal Fylkeskommunens holdning
til forhold som angår TK legges til grunn som Selskapets holdning. Partene skal sørge for at
Selskapets organer sikrer Fylkeskommunen slik innflytelse.

5.

Forbud mot holdingselskap

5.1

Partene har ikke anledning til å eie aksjene i Selskapet gjennom holdingselskap.

6.

Forholdet til forkjøpsretten i TK

6.1

Selskapets aksjer i TK er beheftet med forkjøpsrett.

6.2

Partene skal derfor ikke foreta seg noe som utløser denne forkjøpsretten, herunder skal Aaksjene ikke kunne avhendes, uten at det på forhånd er avklart at forkjøpsrett for TK-aksjene
ikke vil utløses av avhendelsen.

7.

Anvendelse av årlig overskudd - Tilskuddsordning

7.1

Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld
og/eller drift. Når tilstrekkelige midler er avsatt til å sikre ovennevnte formål, skal en forsvarlig
andel av årlig driftsoverskudd anvendes etter bestemmelsene om tilskuddsordning her. Inntil
selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk Sentralbyrås
konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal 1/3 av årlig driftsoverskudd
avsettes til ovennevnte formål og holdes utenfor tilskuddsordningen.

7.2

Primærkommuner som er aksjonærer i Selskapet, selskaper og organisasjoner som er
hjemmehørende i slike primærkommuner, samt Fylkeskommunen, kan søke om tilskudd fra
Selskapet som gis innenfor rammene som følger av pkt. 7.1. Tilskudd kan gis til særskilte
investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den
geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert
for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan ikke benyttes til
fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige
organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.

7.3

Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag
fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør
fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt. Det skal
hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for tilskuddsordningen.
Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt som skal være
omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for fordelingen av årlig
tilskudd.

8.

Fredningstid

8.1

B-aksjene skal først kunne avhendes etter 31. desember 2029.

9.

Disposisjoner som skal likestilles med oppløsning av Selskapet

9.1

Beslutninger om salg av Selskapets aksjer i TK skal, ettersom aksjene er Selskapets vesentlige
eiendel, kreve beslutning i generalforsamlingen med flertall som for oppløsning av Selskapet, jf.
aksjeloven §§ 16-1 (1), jf. 5-18.

10.

Forholdet til organiseringen av det fylkeskommunale forvaltningsnivået

10.1 Partene er innforstått med at bakgrunnen for etableringen av Selskapet, at Selskapet bli eier av
aksjene i TK og at Primærkommunene får aksjer i Selskapet, er fylkessammenslåingen av Troms
og Finnmark fylkeskommuner, jf. pkt. 1 i Aksjonæravtalen.
10.2 Dersom sammenslåingen, jf. pkt. 10.1, ikke gjennomføres, og aksjer i Selskapet allerede er
overført til Primærkommuner, skal aksjene tilbakeføres fra Primærkommuner til
Fylkeskommunen vederlagsfritt.
10.3 Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i
Selskapet vederlagsfritt fordeles med lik andel til Primærkommunene.

11.

Meldinger

11.1 Meldinger etter Aksjonæravtalen skal sendes elektronisk og per post til den enkelte Part på
kontaktdetaljene i Vedlegg 3.
***
[Signaturer følger på neste side]

[sted], [dato]
[placeholder for signaturer]

Vedlegg 1 – Oversikt over Primærkommuner og forholdsmessig fordeling av aksjer

[Placeholder]

Vedlegg 2 – [Vedtekter for Troms Holding AS]

[Placeholder]

Vedlegg 3 – Adresseliste

[Placeholder]

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
62/19
60/19

11.09.2019
2019/40

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Anita Solvang Jenssen
77023041

Møtedato
23.09.2019
03.10.2019

Tertialrapport 2/2019

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre tar framlagt tertialrapport nr 2/2019 til etterretning
2. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatt budsjettrammer dekkes inn med
nødvendige budsjettreguleringer
3. Kommunestyret vedtar økt opptak av startlån med kr 5 000 000
4. Kommunestyret vedtar en reduksjon av årets låneopptak fra kr 66 977 000, til kr 40 000 000,Vedlegg:
Tertialrapport nr 2/2019 RO0 Styringsorganer
Tertialrapport nr 2/2019 RO1 Fellesadministrasjon
Tertialrapport nr 2/2019 RO2 Kultur/oppvekst
Tertialrapport nr 2/2019 RO3 Helse/omsorg
Tertialrapport nr 2/2019 RO4 Teknisk
Tertialrapport nr 2/2019 RO6 Teknisk/selvkost
Tertialrapport nr 2/2019 RO8 Frie inntekter/betjening av lån
Budsjettreguleringsskjema K-6/19
Dokumenter i saken:
K-sak 59/18 Investeringsbudsjett 2018 - budsjettregulering og sluttregnskap for investeringsprosjekter
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
K-sak 5/19 Avtale om interkommunalt samarbeid – beredskapsvakt barne- og ungdomstjenesten
K-sak 6/19 Avtale om interkommunalt samarbeid – innkjøpsområdet
K-sak 10/19 Oppfølging av budsjettvedtaket
K-sak 12/19 Boligområde Berg/Engen – kjøp av grunn fra Kvæfjord Eiendom
K-sak 19/19 Husbanken – startlån 2019
K-sak 20/19 Renovasjonsordningen – begrenset levering av grovavfall innenfor ordinært gebyr
K-sak 34/19 Regnskap 2018 og finansiell rapportering pr 31.12.18
K-sak 35/19 Tertialrapport 1/2019

Saksopplysninger
Tertialrapport 2/2019 viser kommunens økonomiske stilling pr 31.08.19. Rapporten presenterer regnskap
sett i forhold til budsjett pr. rammeområde. Budsjett og regnskapstall er i hovedsak periodisert slik at det
tas hensyn til utgifter og inntekter pr 31.08.19. Ved framlegging av tertialrapporten legges det til grunn at
administrasjonssjefen, økonomisjefen, avdelingssjefene og teknisk sjef har gitt sine kommentarer med
vekt på eventuelle korrigeringer det ikke er tatt hensyn til, men som kan ha betydning for utviklingen i
årets utgifter og inntekter.
En årsak til kommunens forbedrede regnskapsresultater de seneste årene, har vært styrket fokus på
behandlingen av budsjett og økonomiplan som sentrale verktøy for politisk drøfting, styring og
overordnete prioriteringer, framfor en oppstykket behandling som lettere inviterer til omkamper på
enkeltsaker og fokus på senere tilleggsbevilgninger som vi sliter med å tilveiebringe på realistisk og
bærekraftig vis. Administrasjonssjefen vil understreke betydningen av slik økonomifokus, også i en
situasjon der et bedre økonomibilde i seg selv har bidratt til forventninger om økte budsjettrammer
utenom ordinære budsjettvedtak.
DRIFTSREGNSKAPET
RO0 Styringsorganer
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto mindreforbruk på kr 70 000 og utgjør 96,6% av budsjettet
hittil i år. Avviket skyldes periodiseringer og vil utjevne seg i løpet av året.
RO1 Fellesadministrasjon
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto mindreforbruk på kr 648 000 og utgjør 96,5% av
budsjettet hittil i år. Mindreforbruket kommer av refusjon sykepenger og salg av prosjektledelse.
RO2 Kultur/oppvekst
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto merforbruk på kr 264 000 og utgjør 100,5% av budsjettet
hittil i år. Merforbruk ligger i hovedsak hos Barne-/ungdomsvern, Nav-kontor og Vik oppvekstsenter
skoledel. Den økonomiske utviklingen følges nøye og det vil vurderes nye tiltak underveis. Målet er at
RO2 går i balanse ved årets slutt.
RO 3 Helse/omsorg
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto mindreforbruk på kr 287 000 og utgjør 99,7% av
budsjettet hittil i år. Det er utfordringer for ansvarsområde legetjeneste, men RO3 forventes å være i
balanse ved årets slutt.
RO4 Teknisk
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto merforbruk på kr 532 000 og utgjør 104,4% av budsjettet
hittil i år. Avviket skyldes blant annet feil i lønnsbudsjettet på renhold, vikarbruk teknisk kontor og
merutgift i kommunale vanngebyrer pga vannlekkasje.
RO6 Teknisk/var
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser en netto mindreinntekt på kr 479 000 og utgjør 72,2 % av
budsjetterte inntekter. Mindreinntekt oppmåling forventes fakturert i løpet av året. På områdene vann,
avløp, renovasjon og slam vil netto mindreinntekt gjøres opp mot tidligere avsatte fondsmidler.
RO8 Frie inntekter
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto mindreinntekt på kr 28 000 og utgjør 100% av budsjettet
hittil i år.

Skatt og rammetilskudd
Det ble i tertial 1 vist til at framskrivning av KS Prognosemodell for beregning av frie inntekter fra skatter
og rammetilskudd etter Revidert nasjonalbudsjett 2019, tilsa inntektssvikt målt mot vedtatt budsjett for
2019 med 2 mill kr. Antatt inntektssvikt ble tilskrevet anslaget for løpende skatteutjevning, med nærmere
2 ½ mill kr. Selv om tallene er beheftet med usikkerhet, er det nå rimelig grunn til å anta at
inntektsutviklingen blir bedre enn dette.
Det er knyttet særlig usikkerhet til den løpende skatteutjevningen, som først blir avklart i februar neste år.
Grunnlaget for beregning av skatteutjevning ble omtalt i forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022
(side 9). Skatteutjevningen påvirkes ikke kun av lokale forhold, men like mye av skatteinntektene på
landsbasis. Samlet vekst i skatteinntekter er så langt i 2019 et godt stykke over årsvekstanslaget i RNB.
Det er derfor foretatt en lokal vurdering av skatteutjevningen, gitt delvis videreføring av disse
merinntektene fra skatt på landsbasis. Det er så langt mulig tatt hensyn til erfaringstall fra forholdet
mellom skatt lokalt og på landsbasis, særskilte virkninger av høyere skatteinntekter i 2018 knyttet til
formuesskatter og uttak av aksjegevinster (etter skattelikningen for 2017), oppdaterte innbyggertall og
(trolig som mest usikre faktor) reviderte anslag for skatt i 2019 på landsbasis.
Oppsummert kan forventningene om inntekter fra skatt og skatteutjevning framstilles slik:

Beløp i 1000 kr

Skatter
+ Skatteutjevning
= Sum skatteinntekter

Regnskap
2016
60 507
21 038
81 545

Regnskap
2017
65 886
17 621
83 507

Regnskap
2018
68 090
16 490
84 580

Budsjett
2019
64 012
20 836
84 848

KS
prognose
64 479
18 397
82 876

Lokal
prognose
64 012
20 433
84 455

Ny lokal prognose er summert i underkant av 84 ½ mill kr. Gitt usikkerheten som ellers hefter ved slike
beregninger, kommer administrasjonssjefen til at inntektsføringen av skatter og skatteutjevning i 2019budsjettet kan videreføres uendret med knapt 84,9 mill kr.
I tråd med beskrivelsen i tertial 1, kommer vi for de øvrige frie inntekter fra eiendomsskatt,
rammetilskudd, vertskommunetilskudd, integreringstilskudd og utbyggingskompensasjoner, fortsatt til at
det ikke er grunnlag for å foreslå endringer i inntektsanslagene i budsjettet for 2019. Det vises til ellers til
omtale i forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022 (kapittel 2, side 6).
Minimumsavdrag
I henhold til kommunelovens § 14-18 skal lån til investeringsformål avdras årlig. Avdragene skal samlet
være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom
størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler. Årets minimumsavdrag
på lån er beregnet til kr 9 381 365,-. I forhold til budsjettert avdrag på lån er på kr 8 887 000,- utgjør dette
en merutgift på kr 494 000,-.
Likviditet
Kommunens likviditet har bedret seg betydelig de siste år og resulterer i en merinntekt på renter i forhold
til det budsjetterte. Merinntekten forventes å bli kr 600 000,RO9 Intern finansiering
Ingen regnskapsmessige avvik. Budsjetterte forutsetninger er bruk av tidligere års mindreforbruk,
avsetning til disposisjonsfond og overføring av driftsmidler til finansiering av egenkapitalinnskudd KLP.

Oppsummering og sammendrag drift:
Tertialrapport 2 viser at kommunens løpende drift har et merforbruk på kr 298 000.
Dette fordeler seg slik:
RO0 Styringsorganer – netto mindreforbruk kr 70 000
RO1 Fellesadministrasjon – netto mindreforbruk kr 648 000
RO2 Kultur/oppvekst – netto merforbruk kr 264 000
RO3 Helse/omsorg – netto mindreforbruk kr 287 000
RO4 Teknisk – netto merforbruk kr 532 000
RO6 Teknisk/selvkost – netto mindreinntekt kr 479 000
RO8 Frie inntekter/betjening av lån – netto mindreinntekt kr 28 000
RO9 Interne finansieringstransaksjoner – netto merforbruk kr 0
INVESTERINGSREGNSKAPET
Startlån
Kommunen har så langt i 2019 lånt ut 2,5 mill kr i startlån, og har 5,5 mill kr i ubrukte startlånmidler. De
ubrukte midlene er bundet til 2 finansieringsbevis med varighet på 3 mnd. Det er mottatt søknader der
behandling ikke er påbegynt, og flere søknader ventes inn i løpet av året.
Alle utlån er nå til full finansiering av bolig, og det viser seg vanskelig å finne egnede boliger under 2
mill. kr. Med bakgrunn i dette har kommunen søkt om kr 5 mill. fra 2. tildeling i 2019 av Husbankens
midler til utlån.
Låneopptak
Kommunestyret vedtok i K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 å ta
opp lån i 2019 på kr 66 977 000,-. I 2018 tok kommunen opp lån beregnet til fullføring av boligfelt på
Berg/Engen. Forsinket fremdrift på dette og noen andre prosjekt førte til at kommunen pr 31.12.2018
hadde vel 38 millioner i ubrukte lånemidler, ca 10 millioner av disse er tidsforskjøvet til budsjett 2019,
mens det øvrige kan redusere årets låneopptak fra 66 977 000 til kr 40 000 000,Nye investeringsbehov
Som oppfølging av trafikksikkerhetsplanen bevilget kommunestyret i K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes
budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, kr 800 000 til prosjekt 019405 Trafikksikkerhetsplan Borkenes
sentrum, en kommunal andel på inntil 1 mill.kr.
Planlagte arbeid omfatter busskantstein for 2 busser på rad, 2 leskur og fortau mot Coop sin
parkeringsplass og anbud viser en totalutgift på 1,5 mill. kr. inkl. mva. Dette gir behov for en utvidet
bevilgning på kr 400 000,-. Merutgiften finansieres med bruk av ubrukte lånemidler. Årlige merutgifter til
rente og avdrag på kr 18 000,- innarbeides i budsjettforslag og økonomiplan 2020-2023.
Vurderinger
Drift:
Første tertialrapport ble fremlagt med et merforbruk på over 5 mill. Noe av dette var knyttet til
periodiseringer som en forventet ville utjevne seg i løpet av året og etter bare drift i 4 måneder var det litt
tidlig å fastslå driftsresultatet for hele året, men status pr første tertial ga grunnlag for bekymring.
Administrasjonssjefen har derfor hatt økt fokus på økonomistyring sett opp mot 2. tertial og legger frem
2. tertialrapport med et lite merforbruk på i underkant av kr 300 000,-. Rapportene fra avdelingen
beskriver dog store økonomiske utfordringer, spesielt knyttet til legetjenesten og barnevernstjenesten,
men med fortsatt stor fokus på økonomistyring er det med tro på å komme i balanse innen utgangen av
2019.

Driftsregnskapet bygger med få unntak på at løpende driftsutgifter innenfor årets budsjett kan tilpasses de
økonomiske rammer som er gitt ved kommunestyrets budsjettvedtak i K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes
budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. I dette ligger også at administrativt nivå kan foreta løpende
budsjettmessige tilpasninger innenfor rammeområdene, dog begrenset av delegeringsreglementet til
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Det er i vedlagte budsjettregulering ført opp to unntak fra dette. For det første foreslås en
tilleggsbevilgning til budsjettansvar 44051 Renhold på kr 350 000. I vedtatt budsjett for 2018 oppsto en
feil hvor vikarbudsjett for renhold manglet, noe som resulterte i merforbruk. Feilen er videreført budsjett
2019.
For det andre foreslås det økning av budsjettert minimumsavdrag på lån på kr 494 000. Årets
minimumsavdrag på lån er beregnet til kr 9 381 365,-.
Det er ellers foretatt en fullstendig gjennomgang av RO8 Frie inntekter og betjening av lån, hvor det viser
seg at bedring i kommunens likviditet gir en merinntekt på renter beregnet til kr 600 000 for 2019.
Kommunen har i år mottatt aksjeutbytte fra Hålogaland kraft på kr 2 250 000 og fra Gjensidige på kr
185 000, dette utgjør en merinntekt utover budsjetter utbytte på kr 244 000,Investering:
Kommunal og regionaldepartements veileder av 2011 vedrørende budsjettering av investeringer fastslår
av investeringsbudsjettet er ettårig. Investeringsbudsjett skal reguleres i forhold til avvik utover vedtatt
ramme og endringer i prosjektets fremdrift. Status pr 2. tertial 2019 er at for helsehuset som utgjør det
vesentligste av årets investeringer, er fremdriften i henhold til budsjettet. For Borkenes skole vil det bli
mindre utgifter i 2019 enn forutsatt, men egen sak for dette sammen med evt. andre prosjektavvik
fremmes i egen sak i desember.
Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 0 Styringsorganer
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

1 599
370
206
1 097

1 061
247
198
588

1 027
206
201
595

34
41
-3
-7
0

96,8 %
83,4 %
101,5 %
101,2 %

Driftsutgifter

3 272

2 094

2 029

65

96,9 %

-25

-17

-22

-25

-17

-22

5

129,4 %

3 247

2 077

2 007

70

96,6 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv
Driftsinntekter
Netto utgift/inntekt

0
5
0
0

129,4 %

STATUS
Mindreforbruk på kr 70 000, Regnskapet utgjør 96,6 % av budsjettet hittil i år. Avviket skyldes periodiseringer og
vil jevne seg ut i løpet av året
MERKNADER

TILTAK

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 1
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

15 555
7 017
4 997
6 492
0

9 907
5 209
4 592
3 864
0

9 871
5 719
4 525
3716
500

36
-510
67
148
-500

99,6 %
109,8 %
98,5 %
96,2 %

Driftsutgifter

34 061

23 572

24 331

-759

103,2 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-519
-4 786
-170
-1 537

-152
-4 282
-113
-417

-379
-5 393
-500
-99

227
1 111
387
-318

249,3 %
125,9 %
442,5 %
23,7 %

Driftsinntekter

-7 012

-4 964

-6 371

1 407

128,3 %

Netto utgift/inntekt

27 049

18 608

17 960

648

96,5 %

STATUS
Ansvar 10312-merinntekter kr 159 000 som gjelder i hovedsak salg prosjektledelse
Ansvar 10013 Administrasjonslokaler merutgifter i hovedsak strøm kr 34 000
Ansvar 10211 , mindreforbruk pga sykefravær kr 460000
Ansvar 10017 Servicekontor merforbruk kr 162 000
Ansvar 10112 Mindreinntekter kr 95 000

MERKNADER
Mindreutgifter fast lønn økonomikontoret er brukt til kjøp av kontrolltjenester - budsjettreguleres tilsvarende

TILTAK

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 2 Oppvekst
(Beløp i 1000 kr)
Konto
10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv
Driftsutgifter
16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv
Driftsinntekter
Netto utgift/inntekt

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

76 509
12 295
10 733
7 634
150

48 500
8 289
4 483
4 312
100

55 402
7 150
3 599
5327
130

-6 902
1 139
884
-1 015
-30

114,2 %
86,3 %
80,3 %
123,5 %
130,0 %

107 321

65 684

71 608

-5 924

109,0 %

-4 746
-7 325
0
-136

-2 965
-4 472
0
-91

-2 732
-10 418
-5
-33

-233
5 946

92,1 %
233,0 %

-58

36,3 %

-12 207

-7 528

-13 188

5 660

175,2 %

95 114

58 156

58 420

-264

100,5 %

STATUS
Rammeområde 02 Oppvekst har et netto merforbruk på kr 264 000,MERKNADER
Ansvarsområde 20000 - Oppvekstkontor
Ansvarsområde 20000 har et mindreforbruk på kr 258 000. Årsaken er langtids sykefravær hvor kontoret ikke har
leid inn vikar.
vikar
Ansvarsområde 20011 - Fellesutgifter
Ansvarsområde 20011 viser mindreforbruk på kr 818 000. Dette skyldes mindre utgifter knyttet til kjøp fra andre
kommuner enn budsjettert, samt mer i refusjon fra staten. I tillegg var det budsjettert for implementering av nye
IKT-systemer innenfor RO2, noe som er utsatt til 2020.
Ansvarsområde 20015 - Flyktningbosetting
Ansvarsområde 20015 viser mindreforbruk på kr 344 000,- . I perioden framover vil kostnader på
introduksjonsstønad (konto 10890) øke fordig flere av deltakerne har fått forlenget program. Det forventes at
ansvarsområdet går i balansen ved årets slutt.
Ansvarsområde 21111 – Borkenes skole
Ansvarsområde 21111 viser mindreforbruk på kr 1 225 000,-. Dette skyldes flere faktorer, blant annet
høyere refusjoner på sykepenger og fødsels- og omsorgspenger kombinert med nøkternt bruk av eksterne vikarer.
Dette er ikke en situasjon som vil vedvare og det forventes at resultatet vil nærmer seg null ved årets slutt.

Ansvarsområde 22121 – Vik oppvekstsenter - skoledel
Ansvarsområde 22121 viser overforbruk på kr 617 000,-. Dette skyldes lønn til ekstra lærerressurs for å oppfylle
vedtak om spesialundervisning. Flere elever ved oppvekstsenteret er tilmeldt PPT og oppvekstsenteret vil etter hvert
ha flere elever med vedtak om spesialundervisning. Det er sannsynlig at behovet for ekstra lærerressur øker
ytterligere når disse vedtakene er blitt fattet. Det forventes at overforbruket øker ytterligere ut over tredje tertialet.
Ansvarsområde 22124 – Vik oppvekstsenter - barnehage
Ansvarsområde 22124 har merforbruk på kr 9 000,-. Dette skyldes lønn til ekstraressurs for å oppfylle vedtak.
Merforbruket vil øke ut over tredje tertialet.
Ansvarsområde 22141 – Flesnes oppvekstsenter
Ansvarsområde 22141 har mindreforbruk på kr 93 000,-, men overforbruk på lønn på kr 68 000,- . Årsaken er
hovedsakelig lønn til vikarressurs i skole og barnehage. Enhetslederen ser på muligheter for å hente dette inn.
Oppvekstsenteret har et lite personale og ved sykefravær må enhetslederen vurdere om enheten har økonomi til å
leie inn vikarhjelp for å oppfylle lovkrav om pedagog- og bemanningsnormer. Det forventes at ansvarsområdet går
i balanse ved årets slutt.
Ansvarsområde 23181– Husby barnehage
Ansvarsområde 23181 viser merforbruk på kr 282 000,-. Årsaken til merforbruket er lønn og mindre inntekter enn
budsjettert. Stillingstallet har blitt redusert med 0,5 stillinger fra 1. august og barnehagen operere nå med 1,5
stillinger mindre enn budsjettert. Tiltakene vil bidra til å kunne redusere dette overforbruket.
Ansvarsområde 27019 – NAV-kontor
Ansvarsområde 27019 har merforbruk på kr 886 000,-:
Konto 10891 – Kvalifiseringsstønad viser overforbruk på kr 145 000,-. På grunn av innstramminger på
arbeidsavklaringspenger og oppmykning av vilkår kvalifiseringsstønad, er konsekvensen blitt at det nå er flere som
kommer inn under denne stønaden.
Det er en ønsket politisk retning. Det forventes nå å ha ca. 8 personer på denne ytelsen fra høsten av. Det betyr en
forventet utgift i 2019 på ca. kr. 1 00 000,-; et overforbruk på kr 250 000,-.
Konto 14730 og 14731 Bidrag ti livsopphold og Hjelp til andre formål: Overforbruket på kr 1 000 000,-skyldes at vi
over en lengre periode har betalt nødbolig (hospits/camping) for to personer, som nå har fått fast bolig. Dersom
situasjonen vedvarer vil overforbruket øke ut over året.
Enhetslederen følger nøye med utviklingen og ser etter tiltak for å kunne redusere på dette merforbruket.
Ansvarsområde 27061 – Barne-/ungdomsvern
Ansvarsområde 27061 har merforbruk på kr 1 777 000,- pr 2. tertial. Utgifter til fosterhjemsplasseringer og
tjenestefrikjøp for fosterforeldre gir dette merforbruket. Dersom situasjon vedvarer vil overforbruket øke ut over
året.
Oppsummering/tiltak
Økte utgifter på lønn, trygd og avgifter må sees i sammenheng med økte refusjoner for blant annet sykepenger og
institusjonsplasserte elever. Avviket på lønn, trygd og avgifter skyldes også lovpålagte oppgaver som tjenestefrikjøp for fosterforeldre, kvalifiseringstilskudd og nye vedtak om spesialundervisning/tiltak for barn i barnehagen
og grunnskolen. For å avhjelpe den stramme økonomiske situasjonen unngår flere enheter bruk av eksterne vikarer
ved sykefravær. Dette er noe som medfører større arbeidspress og slitasje på de ansatte som er igjen, og dette kan
ikke anses som en langsiktig eller bærekraftig strategi.
I tillegg til tiltakene beskrevet ovenfor vurderes nå det innført strenge restriksjoner på forbruk. Den økonomiske
utviklingen følges nøye og det vil vurderes nye tiltak underveies. Målet er at RO2 går i balansen ved årets slutt.

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 3
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

178 194
15 327
16 429
4 619
0

113 936
10 440
8 686
1 027
0

113 817
10 752
9 374
1 589
37

119
-312
-688
-562
-37

99,9 %
103,0 %
107,9 %
154,7 %

Driftsutgifter

214 569

134 089

135 569

-1 480

101,1 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-15 172
-18 736
-1 898
0

-10 115
-8 418
-1 479

-9 662
-8 534
-2 077
-1 506

-453
116
598
1 506

95,5 %
101,4 %
140,4 %

Driftsinntekter

-35 806

-20 012

-21 779

1 767

108,8 %

Netto utgift/inntekt

178 763

114 077

113 790

287

99,7 %

STATUS
Tertialrapport fremlegges.

MERKNADER
Rapporten fremstår med et mindreforbruk på 287 000. I tillegg kommer manglende inntekter vederlag opphold i
institusjon på ca 400.000
Legesenteret fremstår med et merforbruk mellom 1-2 millioner, og situasjonen på legesenteret har meget ustabil
legedekning. Av 4 fastlege hjemler er 2 besatt, øvrige 2 stillingen er en vikar sikret i 6 mnd, og andre vikarbyrå.
For å beholde en 3.fastlege i kommunen, som er under spesialisering er det etablert tilsynslege på institusjon i
50% stilling - denne funksjonen ble tidligere delt mellom 2 leger med 15% hver.
Vi mangler 2 av 4 fastleger, og i tillegg til det er det økte utgifter til interkommunal legevakt og nødnett.
Ågot Hammari
Borkenes 11.9.2019

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 4
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

11 912
4 616
8 126
1 865
48

7 552
3 164
2 741
385
2

8 142
3 308
2 263
692
0

-590
-144
478
-307
2

107,8 %
104,6 %
82,6 %
179,7 %
0,0 %

Driftsutgifter

26 567

13 844

14 405

-561

104,1 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-741
-1 963

-402
-1 241

-383
-1 230

95,3 %
99,1 %

-39

-26

-85

-19
-11
0
59

326,9 %

Driftsinntekter

-2 743

-1 669

-1 698

29

101,7 %

Netto utgift/inntekt

23 824

12 175

12 707

-532

104,4 %

STATUS
Status per 2. tertial 2019 viser et netto merforbruk på 532 000 kr for RO4
Det er korrigert for:
Kvæfjord Miljøjord: 230 000 kr påløpt for planarbeid, tilskudd ikke inntektsført
Husby barnehage, forsikringsskade dekkes av fondsmidler kr 81 000

MERKNADER
Merforbruket forklares med:
- Kommunale eiendomsgebyrer: 150 000 kr i merforbruk pga vannlekkasje, ikke avklart om forsikring dekker
- Lønn: Noe merutgift pga vikarbruk 100 000 kr
- Lønn vikarer Renhold er kr 350 000 for lavt budsjettert. 285 000 kr i merforbruk hittil i år

TILTAK
Merutgift forsøkes dekket inn i løpet av året ved generelt måtehold

Borkenes 12.09.2019
Turid Norlunn Hanssen
økonomisjef

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 6
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

2 803
932
11 225
84

1 777
644
5 400
24

1 957
811
5 414
70

-180
-167
-14
-46
0

110,1 %
125,9 %
100,3 %

Driftsutgifter

15 044

7 845

8 252

-407

105,2 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-14 472
-35

-9 548
-23

-9 427
-72

98,7 %
313,0 %

-1 760

0

0

-121
49
0
0

Driftsinntekter

-16 267

-9 571

-9 499

-72

99,2 %

-1 223

-1 726

-1 247

-479

72,2 %

Netto utgift/inntekt

STATUS
RO6: 2. tertial viser en netto mindreinntekt på 479 000 kr.
Det er korrigert for:
Korrigert for IKT utgifter som skal belastes investeringsprosjekt, 65 000
MERKNADER
Mindreinntekter oppmåling forventes fakturert i løpet av året kr 152 000
Merutgift på lønn på grunn av overtidsarbeid kr 150 000
Mindreinntekt Vann, avløp, renovasjon og slam gjøres opp mot bundne driftsved årsslutt kr 127000

TILTAK
Som for RO4 må generell nøysomhet gjelde utover hele 2019.

Borkenes 12.09.19
Turid N Hanssen
økonomisjef

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 8
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

0

0

0

0
23 092

0
6882

Driftsutgifter

23 092

6 882

% forbruk

-373
7 426

0
0
0
373
-544

107,9 %

7 053

-171

102,5 %

100,0 %
119,3 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-334 320
-13 396

-233 560
-1 196

-233 472
-1 427

0
0
-88
231

Driftsinntekter

-347 716

-234 756

-234 899

143

100,1 %

Netto utgift/inntekt

-324 624

-227 874

-227 846

-28

100,0 %

STATUS

MERKNADER
Årets minimumsavdrag gir merutgifter i forhold til budsjetterte avdrag
Merinntekter renter med bakgrunn i bedret likviditet
Skatt og rammetilskudd i henhold til budsjett

TILTAK

Borkenes 13.09.19
Turid N Hanssen
økonomisjef

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - 2019
Fortløpende nummer: K-6/2019
Adm.sjef:
Avdelingssjef:
Utvalg:
Formannskap: 23.09.2019
Kommunestyre: 03.10.2019
Dato: 12.09.2019

Saken gjelder: Budsjettreguleringer ifm. 2. tertial

BUDSJETT
Konto/Art
0
0
05210
09102

Ansvar
8
80511
80511
80511

Funksjon

283
283

Prosjekt Tekst

016801
016801

80421
19050 80421

870

Driftsbudsjett
RO8
Renteinntekter med videre
Utbytte og eieruttak

80513
15100 80513

870

Kommunalbanken
Avdrag på lån

80512
19000 80512

870

Hovedbank
Renter av bankinnskudd

190
190
190

RO4
Renholdstjeneste
Vikar renhold
Pensjonsinnskudd KLP
Arbeidsgiveravgift

44051
10751 44051
10900 44051
10990 44051

Fra

Investeringsbudsjett
RO8
Husbanken
Utlån startlån
Bruk av startlån til videre utlån

Til

Endring

Beløp for

+/- = 0

varig regulering

0
0

5 000 000
-5 000 000

5 000 000
-5 000 000

-2 116 000

-2 360 000

-244 000
0

6 181 000

6 675 000

494 000
0

-1 090 000

-1 690 000

-600 000
0

225 000
121 000
42 000

510 000
169 000
59 000

285 000
48 000
17 000
0

Sum endring -/+

0

Kopi sendt: Adm.sjef
Økonomisjef
Dato

Sign.

Side1

0 Sum endring

Økt utbytte

Økt minimumsavdrag

Økt renteinntekt

0 >>> Kontrollsum = 0 for varige endringer

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.09.2019
2019/419

Saksnr
36/19
61/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyret

Christopher Robert Tandy

Møtedato
25.09.2019
03.10.2019

Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing - høsten 2019

Administrasjonssjefens innstilling
Kommunestyret tar rapport om forebygging mot mobbing til orientering.

Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune: Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.
Opplæringsloven kapittel 9 A. Elevene sitt skolemiljø.
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok 12.10.2017 i K-sak 36/17 Tilstandsrapport 2017 for grunnskolen i Kvæfjord
kommune:
1. Kvæfjord kommunestyre har fått seg forelagt og har drøftet tilstandsrapport 2017 for
grunnskolen. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kvæfjord kommunestyre ber om at rapport forebygging mot mobbing blir tatt ut av
tertialrapporten. Rapport om forebygging mot mobbing fremlegges levekårsutvalget hver
tertial. Levekårsutvalget ber om rapport ift. mobbing fra voksen mot barn tas inn i
rapporten.
3. Rapportene forelegges kommunestyret som orienteringssak.
Det er avklart med levekårsutvalgets leder at det ønskes to årlige rapporter, en om høsten og en om
våren.

Vurderinger
Kvæfjordskolen har innarbeidet gode rutiner som oppfyller Opplæringsloven §9A. Dette utgjør en
vesentlig del Kvæfjordskolens «Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø».
Rektorgruppen har laget utkast til en felles overordnet handlingsplan for trygt og godt skolemiljø. Planen
tar høyde for enhetenes egenart samtidig som den sikrer felles rutiner som oppfyller lovkrav og styrker
skolenes arbeid mot mobbing. Det er etablert et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene som
nylig har laget en felles strategiplan for språk, lesing og skriving. Denne arbeidsgruppen vil kunne
utarbeide nye felles rutiner for oppvekstkommunen Kvæfjord som styrker vårt arbeid mot sømløse
overganger gjennom hele utdanningsløpet.
Elevundersøkelsen er et viktig kartleggingsverktøy hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel i
skolen. Siden undersøkelsen gir bare et øyeblikksbilde bruker Kvæfjordskolen følgende tiltak for å
kartlegge skolemiljøet:
 Tilsyn i alle friminutt jfr. skolenes tilsynsplan
 Elevsamtaler minst to ganger i året
 Ikke-anonym undersøkelse gjennomføres i oktober – kan gjennomføres også i løpet av
vårsemesteret om nødvendig
 I løpet av høsten 2019 vil Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i
Innlandet gjennomføre en omfattende ståstedsanalyse for hele Kvæfjordskolen. Resultatene skal
være klare i januar 2020 og vil danne grunnlaget for videre kompetansehevingstiltak i
Kvæfjordskolen, hvor SePU vil være en viktig støttespiller.
 Elevundersøkelsen gjennomføres i november - kan gjennomføres også i løpet av vårsemesteret
om nødvendig. Elevundersøkelsen er en anonym undersøkelse. På grunn av ståstedsanalysen som
gjennomføres høsten 2019 vil elevundersøkelsen besvares kun av elever på 7. og 10. årstrinn.
Skolene arbeider kontinuerlig for å forebygge, avdekke og løse mobbesaker. Dette innebærer et tett
samarbeid med andre instanser og hjemmet. Det gode samarbeidet fører ofte til at mobbing blir avdekket
og stanset tidligere. Det ble ikke meldt inn noen klager til Fylkesmannen på §9A i skoleåret 2018-19.

Chris Tandy
Oppvekstsjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.09.2019
2018/51

Saksnr
37/19
62/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyret

Christopher Robert Tandy

Møtedato
25.09.2019
03.10.2019

Tilstandsrapport 2019 for grunnskolen i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre har fått seg forelagt og har drøftet tilstandsrapport 2019 for grunnskolen.
Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

Vedlegg:
Tilstandsrapport for grunnskolen 2019.
Dokumenter i saken:
Skoleporten/verktøy på www.udir.no – åpen del med pålogging uten brukernavn og passord. Årsmelding
2018 – RO2 Oppvekst.
Saksopplysninger
Tilstandsrapporten er et element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og inngår i grunnlaget for
skoleeiers oppfølgingsansvar jf. opplæringsloven § 13-10.
§ 13-10. Ansvarsomfang
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at
krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon
dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg
system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg
system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som
departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det
utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande
opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast
av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private
grunnskolane.

Opplæringsloven sier ikke noe om når den årlige tilstandsrapporten skal være behandlet i
kommunestyret/fylkestinget/styret for privatskolene, men Utdanningsdirektoratet har i ettertid presisert at
rapporten skal være behandlet innen august måned det påfølgende år. Som en følge av en nødvendig
prioritering av andre skoleoppgaver våren 2019, kommer tilstandsrapporten for 2019 til behandling i
september/oktober.
Tilstandsrapporten er utarbeidet av oppvekstsjefen, og rapporten har vært tilsendt Borkenes skole, Vik
oppvekstsenter og Flesnes oppvekstsenter for tilbakemeldinger og eventuelle korrigeringer.
Oppvekstsjefen og rektorene vil møte i kommunestyret 3. oktober for å orientere om rapporten og besvare
eventuelle spørsmål.
Vurderinger
Det vises i sin helhet til foreliggende tilstandsrapport og den orienteringen som vil bli gitt i tilknytning til
kommunestyrets behandling av saken.

Chris Tandy
Oppvekstsjef

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Torsdag 12. september, 2019

Tilstandsrapport for
grunnskolen 2019
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.
Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten.
Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten

Ja

Nei

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)

X

Organisasjonene

X

Skoler

X

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen

X

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen

X

Lovkravet
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god
måte.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i
disse skolene.
Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten:
•
•
•
•

Kommuner
Fylkeskommuner
Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12
Private skoler med rett til statstilskudd

Innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger
som danner grunnlag for vurderingen.

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området.
Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund.
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral.
Kvalitetsvurderingssystemet
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren.
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren.
Det generelle systemkravet
Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.
Personvern
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller
personopplysningsloven.
Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk.
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1. Hovedområder og indikatorer
1.1.

Elever og undervisningspersonale

1.1.1. Antall elever og lærerårsverk
Antall elever
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne
elever som får grunnskoleopplæring.
Årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning.
Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i.

Lokale mål

Kvæfjord kommune etterstreber å ha full lærerdekning, det vil si at all undervisning skal gis av
personale med godkjent lærerutdanning.

Kvæfjord kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

201415

201516

201617

201718

201819

343

333

340

333

317

Årsverk for undervisningspersonale

49,7

51,0

54,2

52,3

50,1

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning

95,1

95,1

83,4

89,6

91,9

Talet på elevar

Kvæfjord kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge
kjønn
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Skoleeiers egenvurdering
Kvæfjord kommune har for det meste lærere med godkjent utdanning. I skoleåret 2018-19 ble 8,1% av
undervisningen gitt av vikarer uten godkjent utdanning. Dette er en forbedring på 2,3% fra skoleåret
2017-18.
Det er en kjent sak at i Kvæfjord kommune er det to barnevernsinstitusjoner (KUS og Humana) som gir
tilbud til ungdom med behov for omsorg og videre kartlegging. Borkenes skole har to faste lærerstillinger
for å imøtekomme dette behovet for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Skoleåret 201819 hadde Borkenes skole 10 gjesteelever med vedtak om spesialundervisning, noe som utløste behov for
langt flere enn de to faste stillingene skolen har i den faste staben. Siden det er svært vanskelig å
rekrtuttere lærere med godkjent utdanning i skoleåret måtte noe løses med vikarer uten godkjent
utdanning.
Gjennom den nasjonale strategien "Kompetanse for kvalitet" får lærere tilbud om videreutdanning i ulike
fag mot 2025. Skoleeieren er opptatt av at lærerne i Kvæfjord kommune skal ha den nødvendige
kompetansen, og i 2018-19 gjennomførte seks lærere i kommunen videreutdanning. Fem lærere har fått
innvilget viderutdanning for skoleåret 2019-20.

1.1.2. Lærertetthet
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning,
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt
norskopplæring.

Lokale mål

Det er ikke utarbeidet lokale mål, ut over det som framgår av lov- og forskriftsverk og med tillegg av
de rammer som settes via de årlige vedtak om driftsbudsjett for skolene.
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Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |
Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering
Indikatoren viser at gjennomsnittlig lærertetthet på 1.-7. årstrinn i Kvæfjordskolen ligger over både
gjennomsnittet for fylket og for landet. Dette kan skyldes flere faktorer, for eksempel at
oppvekstsentrene både i Vik og på Flesnes har relativt få elever på hvert årstrinn. Dette øker i seg selv
lærertettheten.
Tallene viser også at gjennomsnittlig lærertetthet på 8.–10. årstrinn i Kvæfjordskolen ligger over både
gjennomsnittet for fylket og for landet. Årsaken til dette er at i skoleåret 20182019 utgjorde gjesteelevene fra de to barnevernsinstitusjonene i kommunen ca. 10 % av elevmassen på
ungdomstrinnet. Alle gjesteelevene hadde vedtak om spesialundervisning (noe som fattes av Troms
fylkeskommune) på grunn av store behov for tett oppfølging av pedagog.

1.2.

Læringsmiljø

1.2.1. Elevundersøkelsen
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser
obligatoriske:
•
•
•
•
•

•

Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.
Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i
vurdering for læring.
Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om
det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.
Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser
og arbeid på skolen.
Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å
medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i
elevrådsarbeid.
Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent.

Lokale mål

Lokalt er det et mål å ligge over landsgjennomsnittet.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering
Indikatoren viser gjennomgående godt resultat for 7. årstrinn i Kvæfjordskolen. Kvæfjordskolen ligger
over eller på fylkesgjennomsnittet på fire av fem punkter, og over eller på landsgjennomsnittet på tre
punkter.
Indikatorene viser skuffende resultat for 10. årstrinn, hvor Kvæfjordskolen ligger under
landsgjennomsnitt på alle områdene unntatt mestring. Her var det store forskjeller mellom klassene på
Borkenes skole, selv om det var mange av de samme lærerne som jobbet i begge klassene. Det ble
dermed mye av det samme fokuset i begge klassene.
Skolene arbeider kontinuerlig for å forbedre sin praksis og noen av tiltakene som er satt inn er:
•

Loggskriving.
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•

•
•
•
•
•

Diskusjoner med elevene om temaet vurdering for læring og tilbakemeldingene lærerne gir.
Elevene meldte på at lærerne kunne bli bedre på å gi helt konkrete tilbakemeldinger på hva som
kan gjøres bedre. Lærene tar dette til etterretning og arbeider for å endre praksisen sin.
Skolen har lagt til rette for at elevene kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt.
Refleksjon i klassen om elevmedvirkning. Elevene får være med og bestemme hvordan de skal
jobbe med fagene.
Variert undervisning.
Lekser som gis må være kjent stoff som er selvforklarende.

1.2.2. Mobbing på skolen (prosent)
Mobbing på skolen (prosent) viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet
digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på
svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken».
Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene
opplever å bli mobbet.

Lokale mål

Kvæfjordskolen har nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser. Alle elever skal ha et trygt og
godt skolemiljø.

Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Resultatene for dette punktet er unntatt offentlighet. Andelen elever som opplever mobbing er definert
som andelen elever som har krysset av for svaralternativene: «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1
gang i uken», «Flere ganger i uken». Andelen elever som opplever mobbing skal prikkes med prikkeflagg
1 (unntatt pga personvern) hvis kun ett av svaralternativene som er definert som mobbing eller
krenkelse er prikket i rapportportalen.
Dette betyr at noen har krysset av for ett av svar alternativene, men at det er en svært lav andel.
Kvæfjordskolen har, imidlertid, nulltoleranse mot mobbing og anser dette som for høyt.
Rektorgruppen har laget utkast til en felles overordnet handlingsplan for trygt og godt skolemiljø. Planen
tar høyde for enhetenes egenart samtidig som den sikrer felles rutiner som oppfyller lovkrav og styrker
skolenes arbeid mot mobbing. Det er etablert et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene som
nylig har laget en felles strategiplan for språk, lesing og skriving. Denne arbeidsgruppen vil kunne
utarbeide nye felles rutiner for oppvekstkommunen Kvæfjord som styrker vårt arbeid mot sømløse
overganger gjennom hele utdanningsløpet.
Elevundersøkelsen er et viktig kartleggingsverktøy hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel i
skolen. Siden undersøkelsen gir bare et øyeblikksbilde bruker Kvæfjordskolen følgende tiltak for å
kartlegge skolemiljøet:
•
•
•
•

•

Tilsyn i alle friminutt jfr. skolenes tilsynsplan
Elevsamtaler minst to ganger i året
Ikke-anonym undersøkelse gjennomføres i oktober – kan gjennomføres også i løpet av
vårsemesteret om nødvendig
I løpet av høsten 2019 vil Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i
Innlandet gjennomføre en omfattende ståstedsanalyse for hele Kvæfjordskolen. Resultatene skal
være klare i januar 2020 og vil danne grunnlaget for videre kompetansehevingstiltak i
Kvæfjordskolen, hvor SePU vil være en viktig samarbeidspartner.
Elevundersøkelsen gjennomføres i november - kan gjennomføres også i løpet av vårsemesteret
om nødvendig. Elevundersøkelsen er en anonym undersøkelse. På grunn av ståstedsanalysen
som gjennomføres samtidig, vil elevundersøkelsen besvares kun av elever på 7. og 10. årstrinn
høsten 2019.
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I oktober 2018 ble alle i Kvæfjordskolen og -barnehagen kurset av Tove Flack fra Universitetet i
Stavanger i temaene «forebygging av mobbing» og «problemløsning når mobbing foregår.»
Skolene arbeider kontinuerlig for å forebygge, avdekke og løse mobbesaker. Dette innebærer et tett
samarbeid med andre instanser og hjemmet. Det gode samarbeidet fører ofte til at mobbing blir
avdekket og stanset tidligere. Det ble ikke meldt inn noen klager til Fylkesmannen på §9A i skoleåret
2018-19.

1.3.

Resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

1.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Om regning
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:
•
•
•

tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:
•
•
•
•

kan
kan
kan
kan

løse en gitt utfordring
løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
vurdere om svarene er rimelige
ha effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk
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Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn)
er knyttet til disse ferdighetene:
•
•
•
•
•

finne informasjon
forstå hovedinnholdet i enkle tekster
forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.

Lokale mål

Kvæfjord kommunestyre har tiltrådt en målsetting om at skolene i Kvæfjord skal prestere minimum på
landsgjennomsnittet, helst bedre.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform Lesing

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform Engelsk

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
5. trinn på Borkenes skole består av både elever som har gått 4. trinn på Borkenes og elever som har
nylig kommet fra Vik oppvekstsenter. Nasjonale prøver gjennomføres tidlig i høstsemesteret.
Indikatorene viser at 5. årstrinn ligger over gjennomsnittet for landet i engelsk. Dette er positivt tatt i
betraktning den stor andelen av elever som ligger på mestringsnivå 3.
Indikatorene viser at 5. årstrinn ligger på gjennomsnittet for landet i regning. Dette er også positivt tatt i
betraktning den stor andelen av elever som ligger på mestringsnivå 3.
Indikatoren viser at 5. årstrinn ligger under gjennomsnittet for landet og fylket i lesing. Resultatene viser
imidlertid en forbedring fra skoleåret 2018-19 og at en større andel av elevene i 5. trinn ligger på
mestringsnivå 1 og 2. Dette kan skyldes lokale svingninger over tid - elevtallet per årskull i kommunen er
svært begrenset - men det kan også tyde på at kommunens strategier for å styrke barnas grunnleggende
ferdigheter begynner å vise virkning. Kvæfjordskolen har, over flere år, hatt fokus på lesing og regning
gjennom satsingen «Kvæfjordskolen i utvikling». I 2018 ble Kvæfjord kommune "språkkommune" som er
en del av et nasjonalt satsingsområde for å styrke arbeidet med språk i barnehage og skole.
Kvæfjord kommunes strategiplan for språk, lesing og skriving ble utarbeidet høsten 2018 av kommunens
styringsgruppe i samarbeid med ledere og andre ressurspersoner fra helsestasjon, barnehage og skole.
Strategiplanen ble behandlet politisk i februar 2019. Gjennom deltakelse i denne satsingen vil Kvæfjord

Side 16 av 31 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 - 12. september 2019

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

kommune å sikre en felles pedagogisk praksis for kommunens arbeid med språk, lesing og skriving.
Hovedmålet er at alle ungdommer i Kvæfjord, uavhengig av nasjonalitet, sosioøkonomisk bakgrunn og
kjønn, fullfører videregående skole på normert tid og blir gode bidragsytere i samfunnet. Strategiplanen
retter seg mot personalet på helsestasjon, i barnehage og i skole. Strategiarbeidet og tiltaksperioden
startet høsten 2018 og varer ut juni 2020.
Kvæfjordskolen og -barnehagen arbeider med følgende innsatsområder som er styrende for konkrete
tiltak i kommunens arbeid med språk, lesing og skriving.
1. Kompetanse.
2. Tidlig innsats.
3. Overganger.
Det er også etablert språknettverk i Kvæfjord hvor skole, barnehage, helsestasjon og PPT er
representert. Dette gir oss en god arena til å drøfte arbeidet med språk på tvers av enheter.
Språknettverket fungerer også som referansegruppe i forhold til kommunens arbeid med språk, lesing og
skriving.
Barnehagene og skolene har hatt felles kursdag i 2018 og 2019, og det planlegges flere slike samlinger.

1.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Om regning
Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:
•
•
•

tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:
•

forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring
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•
•
•

kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:
•
•
•
•
•

finne informasjon
forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.

Lokale mål

Kvæfjord kommunestyre har tiltrådt en målsetting om at skolene i Kvæfjord skal prestere minimum på
landsgjennomsnittet, helst bedre.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform Regning

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform Engelsk

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform Regning

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform Lesing

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Indikatoren viser at 8. årstrinn ligger litt under gjennomsnittet for landet i på alle områdene. Resultatene
viser at en stor andel av elevene på 8. trinn ligger på mestringsnivå 3 i alle ferdighetene.
Indikatorene viser at 9. årstrinn ligger godt over gjennomsnittet for landet i lesing og regning.
Forskjellene mellom de to gruppene kan skyldes lokale svingninger over tid - elevtallet per årskull i
kommunen er svært begrenset. Kvæfjordskolen vurderer kontinuerlig sin praksis vil følge nøye
med utviklingen på denne gruppen. Det er utarbeidet nye kartleggingsrutiner med sikte på å kunne
kartlegge elevenes grunnleggende og faglige ferdigheter gjennom hele skoleløpet. Conexus Engage
er tatt i bruk av hele Kvæfjordskolen og dette verktøyet gir lærere, skoleledere og skoleeier tilgang
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til prøve- og kartleggingsresultater. Dette gjør det mulig for alle aktørene å følge nøye med elevenes
utvikling over tid slik at Kvæfjorskolen i større grad kan tilpasse og kvalitetssikre undervisningen.

1.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:
•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6

uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker

at
at
at
at
at
at

eleven
eleven
eleven
eleven
eleven
eleven

har
har
har
har
har
har

svært lav kompetanse i faget
lav kompetanse i faget
nokså god kompetanse i faget
god kompetanse i faget
meget god kompetanse i faget
svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

Lokale mål

Kvæfjord kommunestyre har tiltrådt en målsetting om at skolene i Kvæfjord skal prestere minimum på
landsgjennomsnittet, helst bedre.
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Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering
For eksamenskarakterene viser indikatoren at Kvæfjordskolen ligger over landsgjennomsnitt i norsk
hovedmål og under landsgjennomsnittet i matematikk .
For standpunktkarakterene viser indikatoren at Kvæfjordskolen ligger under landsgjennomsnitt i norsk,
matematikk og engelsk.
Indikatorene viser at karaktersetting i Kvæfjordskolen er i samsvar med vurderinger i andre kommuner i
Norge, dog slik at det kan tyde på at lærerne er «litt streng» hva angår karaktersetting i norsk. Det bør
også medtas her at eksamensresultatene lokalt vil svinge litt over tid, både opp og ned. Dette henger
sammen med at elevtallet per årskull i kommunen er svært begrenset.

1.3.4. Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer.
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.
Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Lokale mål

Det er mål lokalt at kommunen samlet sett skal ligge minimum på landsgjennomsnittet, helst bedre.
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Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |
Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Indikatoren viser at Kvæfjordskolen ligger litt under landsgjennomsnitt. Dette kan
ogsåskyldes lokale svingninger over tid: i 2016-17 lå kommunen litt under både lands- og
fylkesgjennomsnitt, mens i 2017-18 lå kommunen godt over landsgjennomsnittet. Kvæfjordskolen
vurderer kontinuerlig sin praksis vil følge nøye med utviklingen på dette området.
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1.4 Gjennomføring
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO

1.4.1

Overgangen fra grunnskole til VGO

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra
grunnskolen.
En feil i Skoleporten gjør at overganger fra grunnskole til VGO ikke vises i mal for tilstandsrapport for
offentlige skoleeiere. Vi jobber med å løse problemet, og anbefaler at man inntil videre henter ut tallene
fra rapportbyggeren i Skoleporten.

Lokale mål

Det er ikke fastsatt konkete lokale mål her.

Kvæfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |
Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

2014

2015

2016

2017

2018

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole
Kvæfjord kommune skoleeier

*

*

100,0

*

100,0

Kommunegruppe 06

97,6

97,9

97,9

96,8

97,1

Troms Romsa fylke

97,8

97,5

98,2

97,0

97,7

Nasjonalt

98,3

98,3

98,4

98,1

98,0

Kvæfjord kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Alle eierformer og
Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering
Indikatoren viser at Kvæfjordskolen ligger over landsgjennomsnittet med 100% av elever registrert i
videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole.. Dette kan skyldes flere forhold, ikke minst
tilkommer rådgiverne i Kvæfjordskolen honnør for godt og grundig arbeid med overgangen fra
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grunnskole til videregående opplæring. Et annet viktig element er trolig at kommunene i regionen
samarbeider godt med de videregående skolene om faget utdanningsvalg.

2. Konklusjon
I sum er det administrasjons vurdering at ovennevnte indikatorer tyder på at resultatene i Kvæfjordskolen
for det meste ligger på et akseptabelt nivå.
Det er positivt at Borkenes skole tar resultatene fra elevundersøkelsen til etterretning og setter inn tiltak
for å forbedre sin praksis. Det er også positivt at Kvæfjordskolen har lave mobbetall. Kvæfjord kommune
har nulltoleranse mot mobbing og andre type krenkelser og det er betryggende å se at skolene har gode
rutiner for å forebygge, avdekke og løse slike hendelser. Den overordnede handlingsplanen for trygt og
godt skolemiljø sikrer også felles rutiner som oppfyller lovkrav.
Resultatene for nasjonaleprøver varierer noe. Administrasjon ser at noen klassetrinn ligger på et godt
faglig nivå, mens andre ligger under det som er akseptabelt. Når det gjelder grunnskolepoeng er
resultatet litt lavere enn tidligere år. Det er derfor positivt at Sør-Troms region har inngått en
samarbeidsavtale med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet,
som skal nå gjennomføre ståstedsanalyse for hele Kvæfjordskolen. Dette vil danne grunnlaget for videre
kompetansehevingstiltak hvor SePU vil være en viktig samarbeidspartner.
Det er også positivt at Kvæfjord er Språkkommune og at den kommunale strategiplanen for språk, lesing
og skriving er tatt i bruk. Som følge av denne satsingen, og med faglig støtte fra Lesesenteret og
Skrivesenteret, får de ansatte økt kompetanse på språk, lesing og skriving. Bruk av felles
kartleggingsrutiner i Kvæfjordskolen betyr at elever med språkvansker fanges tidligere opp slik at de får
hjelp ut fra individuelle behov.
Administrasjon ser at det legges ned mye faglig godt og samvittighetsfullt arbeid i Kvæfjordskolen.
Skolelederne er opptatte av å sikre høy kvalitet på undervisning og læring, og er aktivt engasjert i lærernes
egen læring og utvikling. Alle som arbeider i skolen er opptatte av å skape et trygt og godt læringsmiljø.
Administrasjonen ser fram til at resultat av dette arbeidet vises i større grad i både brukerundersøkelsene
og læringsresultatene.
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