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Valg til utvalg og nemnder med videre

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Saksprotokoll i formannskapet - 17.10.2011
Ordføreren viste til at der i saksframlegget side 48 var en skrivefeil under FORHANDLINGSNEMND hvor det
avslutningsvis skal stå at nemnda sammensettes av ordføreren, varaordføreren og lederen i administrasjonsutvalget
og med nestlederen i administrasjonsutvalget som varamedlem.
Ordføreren ba om tilslutning til først å diskutere det prinsipielle med hensyn til nemndstrukturen og samtidig at
forslag om valg burde fremmes som avtalevalg.
Ordføreren viste deretter til at der forelå omforent forslag om valg av slikt KONTROLLUTVALG:
- Bendiks Harald Arnesen med tre varamedlemmer, som avklares i neste møte 14.11.2011.
- Ole Stig Eidissen og Gunhild Blåsmo Aronsen med fire varamedlemmer, som avklares i neste møte 14.11.2011.
Karin Johansen (SP) foreslo at innretning av valgkomiteens videre arbeid ble bygd på administrasjonssjefen
oppsummering av aktuelle valgsaker i innkallingsdokumentet side 56.
Dette fikk møtets tilslutning.
5 arbeidsgiverrepresentanter i ADMINISTRASJONSUTVALG vurderes i neste møte 14.11.2011.
RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE, herunder forslag om to atskilte råd.
Ordføreren fremmet slikt fellesforslag på vegne av AP/SP/SV:
1

Teknisk utvalg opprettes, og plansakene tillegges dette utvalget.
Utvalget består av 7 medlemmer.

2

Eldreråd og råd for funksjonshemmede splittes og det opprettes to sjølstendige råd.
Det utarbeides retningslinjer for begge rådene.
Rådene består av 5 i hvert råd.

3

Det opprettes eget ungdomsråd. Administrasjonen gis i oppdrag å legge fram forslag til retninngslinjer
mv for dette rådet.

Dette forslaget ble satt under punktvis votering:
- Forslagets punkt 1 vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
- Forslagets punkt 2 vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
- Forslagets punkt 3 enstemmig vedtatt.

FORHANDLINGSNEMND
Valgkomiteens forslag:
Medlemmer:
1. Ordføreren
2. Varaordføreren
3. Lederen i administrasjonsutvalget

Varamedlem:
1 Nestlederen i administrasjonsutvalget

HEIMEVERNSNEMND vurderes i neste møte 14.11.2011.
OVERFORMYNDERE vurderes i neste møte 14.11.2011.
Representant til SAMARBEIDSUTVALG i barnehagene vurderes i neste møte 14.11.2011.
Representant til SAMARBEIDSUTVALG i skolene vurderes i neste møte 14.11.2011.
KRETSINNKVARTERINGSNEMNDER
Forslag om 3 nemnder for henholdsvis Gullesfjord, Vik og Borkenes-området og med 5 medlemmer i hver
innkvarteringsnemnd oversendes kretssjefen i Sivilforsvaret til vurdering.
VALGSTYRE
Valgkomiteen foreslår formannskapet som valgstyre.
STEMMESTYRER, herunder tallet på stemmekretser, vurderes i neste møte 14.11.2011
Generalforsamling i HÅLOGALAND KRAFT AS
Valgkomiteen foreslår ordføreren med varaordføreren som vararepresentant.
Representantskap i HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS
Valgkomiteen foreslår lederen i teknisk utvalg med nestlederen i teknisk utvalg som vararepresentant.
Representantskap i KomRev NORD IKS vurderes i neste møte 14.11.2011.
Representantskap i K-Sekretariatet IKS vurderes i neste møte 14.11.2011.
SØR-TROMS MUSEUM
Valgkomiteen foreslår Arne-Johan Johansen som kommunens styremedlem med Kathrine Jansdatter Johnsen som
vararepresentant.
4 arbeidsgiverrepresentanter i ARBEIDSMILJØUTVALG vurderes i neste møte 14.11.2011.
KVEØYFORBINDELSEN AS
Valgkomiteen samlet seg om slikt forslag:
Kommunestyret finner ikke lenger å ville utpeke styremedlem til Kveøyforbindelsen AS.
Kommunens representant i MENIGHETSRÅDET vurderes i neste møte 14.11.2011.

Administrasjonssjefens påtegning – 30.10.2011:
Det er ut fra forslaget om 3 kretsinnkvarteringsnemnder for henholdsvis Gullesfjord, Vik og Borkenes og
med 5 medlemmer i hver nemnd, i e-post av 21.10.2011 09:00 rettet henvendelse til Sivilforsvaret der det
ved siden av lovens formalgrunnlag også er vist til at innkvarteringsnemndene må anses å være del av den
kommunale beredskapsorganisasjonen, hvoretter kommunen avventer tilbakemelding fra Sivilforsvaret
før spørsmålet om valg til disse nemndene blir nærmere vurdert.
Kommunestyret bør også stadfeste sammensetningen av kommunalt BEREDSKAPSRÅD. De lokale
rammer for beredskap er gitt ved K-sak 10/03 Beredskapsplan for Kvæfjord kommune supplert ved senere
F-sak 5/09 Orientering - ny lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. I
sistnevnte sak vises det til beredskapsplanen der det i tråd med ”Normalreglement for beredskapsarbeidet” nå
er nedfelt et beredskapsråd som skal drøfte det kommunale beredskapsarbeidet på generell basis. Rådet
ble først sammensatt av ordføreren, administrasjonssjefen, varabrannsjefen, saksbehandler for beredskap,
lensmannen og representanter for Kvæfjord Sanitetsforening, Kvæfjord Røde Kors og Forsvarets
heimeverndistrikt HV-16. Samtlige er navngitt i F-sak 5/09; beredskapsrådet har ved eget initiativ senere

foretatt justeringer i sin sammensetning dit hen at teknisk sjef og brannsjefen tiltrer, sistnevnte i stedet for
varabrannsjefen.
Beredskapsrådets sammensetning bør stadfestes av kommunestyret i valgsaken dit hen at beredskapsrådet
i tråd med oppdatert beredskapsplan består av ordføreren, administrasjonssjefen, brannsjefen, teknisk sjef,
kommunens saksbehandler for beredskap, lensmannen og tre representanter for henholdsvis Kvæfjord
Sanitetsforening, Kvæfjord Røde Kors og Forsvarets heimeverndistrikt HV-16.
Beredskapsrådets medlemmer bør imidlertid ikke navngis. Det vil implisitt si at stedfortreder tiltrer ved
fravær; for eksempel varaordføreren for ordføreren, kultur- og oppvekstsjefen for administrasjonssjefen
og varabrannsjefen i stedet for brannsjefen. Dette er ikke selvsagt så lenge disse formelt sett er utpekt ved
navn på vedkommende som står i (stillings)funksjonen.

Vedlegg:
KomRev NORD 07.10.11 Valg av representanter til representantskapet i KomRev NORD IKS
K-Sekretariatet 6.9.2011 Valg av kontrollutvalg mv.
Dokumenter i saken:
Oversikt over gjeldende valg til utvalg, nemnder og råd med videre
K-sak 59/11 Valg av valgkomité til forberedelse av øvrige valg til utvalg, nemnder og råd
K-sak 57/11 Valg av kontrollutvalg 2011-2015
K-sak 56/11 Valg av levekårsutvalg 2011-2015
K-sak 53/11 Valg av formannskap 2011-2015
K-sak 33/11 Politisk utvalgsstruktur
K-sak 32/11 Suppleringsvalg – barnerepresentant i plansaker
K-sak 20/11 Politiråd
K-sak 26/09 Politisk organisering
K-sak 54/07 Valg til utvalg, nemnder og råd mv
K-sak 49/06 Fast utvalg for plansaker (planutvalgsfunksjonen)
KRD rundskriv H-4/11 Val av formannskap/fylkesutval, kommuneråd/fylkesråd, ordførar/fylkesordførar,
Justis- og politidep 23.8.2011 Nyvalg til overformynderiene – vergemålsreformen – praktisering av regel
Kvæfjord kommune 21.10.2011 08:59 kretsinnkvarteringsnemnder i Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune 10.10.2011 14:01 funksjonstid avtroppende kontrollutvalg
Kvæfjord kommune 7.10.2011 valg til kontrollutvalg i Kvæfjord kommune
Børre Kristiansen 7.10.2011 Vedr funksjonstid for avtroppende kontrollutvalg
Gunn Tove Hansen 23.9.2011 Oppsigelse
Kvæfjord kommune 22.9.2011 10:20 Leif Lysvik – uttreden av folkevalgte verv
K-Sekretariatet 6.9.2011 Valg av kontrollutvalg mv.
Leif S. Lysvik 20.9.2011 19.04 Forfall/ melder flytting
Kvæfjord kommune adm.sjefen 1.7.2009 Rundskriv nr 3/2009 - Ny planutvalgsfunksjon
Saksopplysninger
Kommunestyret valgte i konstituerende møte 4.10.2011 formannskapet som valgkomité til forberedelse
av valg til utvalg, nemnder og råd med videre. Samtidig ble følgende forslag fra representanten Magnus
Andersen (SP) oversendt valgkomitéen til vurdering, uten realitetsbehandling:
2. Teknisk utvalg videreføres, og plansakene tillegges dette utvalget.
3. Eldrerådet/råd for funksjonshemmede splittes og det opprettes to sjølstendige råd.
Tradisjonelt har valgkomitéen også fremmet forslag om valg til interkommunale styrer og råd samt
representanter til ulike rettsorganer. Dette saksframlegget er et forsøk på å gjøre greie for de regler som

gjelder og de valg som bør foretas for kommende periode, ut over valgsakene som ble behandlet i det
konstituerende møtet. Til grunn for saksframlegget ligger regler i valgloven og kommuneloven samt
Kommunaldepartementets rundskriv nr H-4/11 Val av formannskap/fylkesutval, kommuneråd/fylkesråd,
ordførar/fylkesordførar, varaordførar, faste utval m.m., jf også omtale i K-sak 53/11 Valg av formannskap
2011-2015, der rundskrivet var tatt inn som vedlegg.
Den videre gjennomgang er bygget opp slik:
1 Generelle bestemmelser
2 Kommunale nemnder og statlige nemnder med Kvæfjord som virkeområde
3 Interkommunale organer
4 Rettsorganer
5 Annet
6 Nemndsfunksjoner som innehas av andre nemnder
Valgsaken tilhører i hovedsak den politiske sfære. I den grad administrasjonssjefen i det etterfølgende
foretar sjølstendige vurderinger, er slike av praktiske hensyn og så langt mulig ført inn med uthevet skrift
og i noe mindre skrifttype.

1 Generelle bestemmelser
Det er kommunelovens hovedregel at for nemnder som ikke velges i konstituerende møte i
kommunestyret, forlenges sittende medlemmers funksjonstid inntil nyvalg foretas. Lokalt er det etablert
praksis der konstituerende møte velger medlemmer til de sentrale politiske nemndene, mens det øvrige
utestår til senere møte i kommunestyret med behandling etter forslag fra en valgkomité. Valg skal foretas
av kommunestyret selv og kan ikke delegeres til andre. Uttrykket ”nemnd” er lovens fellesbetegnelse for
faste utvalg, styrer og råd, interkommunale samarbeidsorganer, kontrollutvalg og styrer for kommunale
foretak.
I motsetning til valgsakene i konstituerende møte, er det ikke vanlig å bruke forholdsvalg ved valgene
som omtales i det etterfølgende. Flertallsvalg var tidligere mer vanlig, basert på én samlet innstilling fra
valgkomitéen og tidvis omtalt som ”flertallsvalg ved forholdsvalg”. Reglene om valg av nemnder etter
flertallsvalg er erstattet med regler om avtalevalg etter § 38a i kommuneloven.
Regneeksempler som synliggjør oppgjørsmetoden for fordeling av plasser i nemnder etter forholdsvalg og
dermed også et fordelingsgrunnlag for avtalevalg, er vist i framlegget til K-sak 53/11 (kommunestyrets
(innkallingsdokument side 43). Varamedlemsplassene fordeles på samme måte som for medlemmene,
ellers skal hver liste så vidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et
tillegg av to.
Avtalevalg gjelder for valg til nemnder. Flertallsvalg er kun aktuelt ved valg av enkeltrepresentanter; for
eksempel ved valg av ordfører, varaordfører og nemndsleder, valg av kommunens representanter i
organer utenfor kommunen eller ved senere suppleringsvalg til et utvalg.
Følgende vilkår gjelder ellers for gjennomføring av avtalevalg:
1. Enstemmig oppslutning om framgangsmåten fra kommunestyret. Dersom ett medlem krever
forholdsvalg til en nemnd, må valget for denne nemnda avholdes som forholdsvalg.
2. Det legges fram én samlet innstilling med forslag på kandidater fra valgkomitéen, implisitt basert på en
avtale mellom alle partier eller grupper i kommunestyret der det legges til grunn at en liste får
representasjon tilsvarende beregning etter forholdsprinsippet. Det vil i flere høve være naturlig å splitte

opp valgkomitéens innstilling, slik at der hver for seg navngis gruppenes medlemmer og varamedlemmer.
Varamedlemmene blir dermed ikke varamedlemmer for andre enn vedkommende listes faste medlemmer.
3. Innstillingen må vedtas enstemmig.
4. Bestemmelsene om kjønnsmessig sammensetning gjelder ved avtalevalg blant de medlemmene som
velges samlet og ikke for det enkelte listeforslag, jf mer omtale i det etterfølgende.
Valgbar er den som har stemmerett ved valg til kommunestyret, står i folkeregisteret som bosatt i
kommunen på det tidspunkt valg av nemnda finner sted og ellers ikke er fritatt eller utelukket fra valg.
Fritak fra valg kan bare kreves av den som har vært medlem av vedkommende organ de fire siste årene i
sammenheng. Varamedlem som er rykket opp i løpet av perioden, kan ikke kreve seg fritatt. Når valg
skjer med listeforslag, kan person som er medlem av et parti som er registrert etter partiloven kreve fritak,
dersom listeforslaget ikke er framsatt av dette partiet.
Personer som ikke har nådd stemmerettsalder kan velges, det gjelder som hovedregel ingen nedre
aldersgrense. Den som ikke er nådd stemmerettsalderen er dog ikke pliktig til å ta imot valg, og trenger
derfor ikke påberope seg annen fritaksgrunn enn sin unge alder. Den som fyller 18 år i løpet av valgåret er
dermed pliktig til å motta valg til nemndene.
For komitéer, styrer for kommunale virksomheter eller foretak og interkommunale sammenslutninger,
foreligger ingen plikt til å la seg velge som medlem. Den som ikke vil, kan derfor kreve seg fritatt.
Utelukket fra valg er administrasjonssjefen og dennes stedfortreder, sekretæren for kommunestyret, leder
av forvaltningsgren i kommunen, økonomisjefen og den som foretar revisjon for kommunen. Ut fra lokal
styringsstruktur er leder av forvaltningsgren antatt å være kommunens administrative ledergruppe som
foruten forannevnte er kultur- og oppvekstsjef, helse- og omsorgssjef, teknisk sjef, personalsjef og IKTsjef. En som på grunn av sin stilling ikke er valgbar, kan bare velges som medlem av organet dersom
vedkommende fratrer stillingen før organet trer i funksjon. Det er ikke tilstrekkelig med permisjon.
Utover dette legger kommunens organisasjonsplan til grunn at andre kommunalt tilsatte ikke bør være
medlem i nemnd med beslutningsmyndighet på vedkommende sitt eget arbeidsområde, begrunnet i
habilitetshensyn, hensynet til rolleavklaringen politikk-administrasjon og mulige lojalitetskonflikter.
Dette er dog bare å oppfatte som en anbefaling til forslagsstillerne fra kommunestyret selv, da det er et
bærende prinsipp at et flertall ikke kan binde opp hvilke navneforslag som for eksempel skal kunne
fremmes av en mindretallsgruppering.
Kjønnsmessig likestilling skal ivaretas ved valg til nemnder, om nødvendig slik at regler om valgoppgjør
viker dersom de ellers fører til at kravene til kjønnsmessig representasjon ikke blir oppfylt. Valg i strid
med disse reglene fører ikke automatisk til at de vedtak organet har truffet, blir ugyldige. Det må stilles
krav om sammenheng mellom resultatet av avgjørelsen og det forhold at et medlem som har deltatt i
organet er valgt i strid med reglene. Det fører til ugyldighet dersom vedkommendes stemmegivning kan
tenkes å ha påvirket resultatet eller dersom det kan dokumenteres at vedkommende har øvet annen
innflytelse på utfallet av saken.
Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert. Skal det velges fire eller fem,
skal hvert kjønn være representert med minst to. Skal det velges seks til åtte, med minst tre. Skal det
velges ni, med minst fire og skal det velges flere enn ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert
med minst 40 prosent. Ved forholdsvalg gjelder dette for det enkelte listeforslag, ved avtalevalg for
samlet nemnd, regnet henholdsvis for medlemmer og for varamedlemmer. Sistnevnte tilsier for eksempel
at dersom det samlet utpekes 15 varamedlemmer til en nemnd, skal hvert kjønn være representert med
minst 40 prosent eller minst 6 varamedlemmer.

2 Kommunale nemnder og statlige nemnder med Kvæfjord som virkeområde
Kommunestyret har frihet til å organisere nemndstrukturen slik det finnes passende ut fra lokale hensyn.
Med unntak for lovpålagte nemnder, fastsetter således kommunestyret selv hvilke nemnder det skal være
i kommunen. Med samme unntak er reglene om valgperiode heller ikke til hinder for at kommunestyret
foretar nedleggelse eller omorganisering av nemnder i løpet av valgperioden.
Kommunestyret har siste gang drøftet nemndstrukturen i K-sak 33/11 Politisk utvalgsstruktur med vedtak
om å overføre saksområdet for teknisk utvalg og for næringsutvalget til formannskapet og videre at der
skal vurderes opprettelse av barne- og ungdomsråd. Det ble samtidig presisert at klientutvalgets funksjon
og saksområde må vurderes på nytt, i lys av nytt lovverk i kjølvannet av Samhandlingsreformen.
Kun få nemnder er nå obligatoriske. Lovpålagte kommunale nemnder etter særlover:
•
•
•

Råd (eller annen representasjonsordning) for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldreråd
Valgstyre og stemmestyre

Lovpålagte fylkeskommunale nemnder:
•
•
•
•

Råd (eller annen representasjonsordning) for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldreråd
Fylkesvalgstyre
Yrkesopplæringsnemnda

Lovpålagte statlige nemnder på kommunenivå:
•
•

Heimevernsnemnd
Fjellstyre i kommuner med statsalmenning; i praksis dermed ikke aktuelt i den nordlige landsdel.

Justisdepartementet har særskilt uttrykt at både reglene om kjønnsfordeling og de øvrige reglene om
personvalg i kommuneloven bør anvendes, når kommunen velger medlemmer til statlige nemnder på
kommunalt plan, med mindre dette ikke er forenlig med særlovgivningen.
Den etterfølgende opplisting bygger på de valg som ble gjennomført for fire år siden, justert for senere
suppleringsvalg og vedtak om endringer i utvalgsstrukturen. Vedlagt følger en oversikt over de gjeldende
valg til de berørte nemnder.
ADMINISTRASJONSUTVALG, ARBEIDSGIVERREPRESENTANTER

Administrasjonsutvalget ivaretar reglene i kommuneloven § 25 om et partssammensatt utvalg som skal
behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte, så lenge slike
saker ikke er delegert til administrasjonssjefen. Så vel lokale delegeringsbestemmelser som avtaleverkets
innretning tilsier en redusert saksmengde for administrasjonsutvalget. Utvalget skal ha 7 medlemmer,
blant disse utpeker kommunestyret 5 arbeidsgiverrepresentanter hvorav også leder og nestleder. De
ansattes organisasjoner velger 2 medlemmer.
RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

Eldrerådet har vært lovfestet organ fra 1991. Kommunen har fra 1997 også hatt en ordning med råd for
funksjonshemmede, etter lovendring i 2005 er en lokal representasjonsordning for mennesker med nedsatt
funksjonsevne også lovpålagt. Kommunene kan opprette felles råd for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne, kommunestyret vedtok således i K-sak 48/06 å organisere dette gjennom et felles råd for
eldre og funksjonshemmede. Det ble da vedtatt reglement hvoretter råd for eldre og funksjonshemmede

har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Det følger av lov og reglement at lag og foreninger
for eldre og funksjonshemmede skal gis høve til å fremme forslag om medlemmer og varamedlemmer,
gjennom kunngjøring i dagspressen.
Som nevnt innledningsvis, ble det i K-sak 59/11 oversendt følgende forslag til valgkomitéen for
vurdering: ”Eldrerådet/råd for funksjonshemmede splittes og det opprettes to sjølstendige råd”.
Administrasjonssjefen viser til at vedtaket i K-sak 48/06 om det motsatte; det vil si et felles råd for eldre
og funksjonshemmede, i hovedsak var begrunnet i rent praktiske utfordringer med hensyn til selve
møteavviklingen, videre at de to utvalgene til dels ved eget initiativ allerede gjennomførte fellesmøter og
de begrensede sekretariatsressurser i administrasjonen. Kommunestyrets behandling var også tuftet på at
de to rådene i en felles uttalelse foreslo sammenslåing til et felles råd.
Gitt at valgkomitéen vil gå videre med forslaget om to råd, bør dette etter administrasjonssjefens vurdering tas til
vurdering samtidig med forslaget i K-sak 33/11om å vurdere opprettelse av barne- og ungdomsråd. Som
foreløpig grunngiving vises det til at etablering av nye rådsfunksjoner koblet til deler av befolkningen langt på
vei bør bygge på likelydende regelsett som nedfelles i særskilte reglementer, samtidig som det fordrer en
vurdering av ressurser til sekretariatsfunksjoner. Det må eventuelt også vurderes hvordan representativitet skal
ivaretas, for eksempel gjennom forslagsrett på representanter fra interesseorganisasjoner og lignende. Dette bør
fremmes i egen sak, forut for de konkrete valg. Dette tilsier at funksjonen for gjeldende råd for eldre og
funksjonshemmede prolongeres inntil nytt valg kan foretas.
FORHANDLINGSNEMND

Forhandlingsnemndas funksjon er vurdert i K-sak 57/04 om arbeidsdelingen politikk-administrasjon.
Nemnda skal involveres i prinsipielle lønnsmessige drøftinger på arbeidsgiversiden, herunder angi
rammer for lokal lønnspolitikk og delta i lønnspolitiske drøftingsmøter med de tillitsvalgte. Nemnda skal
ivareta forhandlinger som gjelder administrasjonssjefen og dennes ledergruppe, mens andre forhandlinger
med grunnlag i hovedavtale og hovedtariffavtale er delegert til administrasjonssjefen.
Koblet med tidligere føringer, tilsier dette at forhandlingsnemnda bør sammensettes av ordføreren,
varaordføreren og lederen i administrasjonsutvalget og med nestlederen i administrasjonsutvalget som
felles varamedlem for disse tre.
HEIMEVERNSNEMND

Den kommunale heimevernsnemnd er etter heimevernloven en lovfestet statlig nemnd på kommunenivå.
Nemndas viktigste oppgave er å vurdere personell som søker seg til, eller overføres til heimevernet. I
tillegg skal den vurdere henvendelser fra områdesjefen og områdeutvalget der det er gitt et begrunnet
ønske om å fjerne personell fra heimevernet. Med forbehold om at kommunen så langt ikke har mottatt
orienteringsskriv om valget fra forsvarets heimevernsdistrikt, må det inntil videre legges til grunn at
kommunestyret velger to medlemmer til heimevernsnemnda, som suppleres med ett medlem fra den
lokale politimyndighet.
KLIENTUTVALG

Klientnemnda har fra 1999 kun ivaretatt funksjon som særskilt klageorgan for enkeltsaker etter
kommunehelsetjenesteloven § 2-4, barnevernloven § 6-8 og sosialtjenesteloven § 7-1. Myndighet til å
fatte vedtak etter de samme lover er overlatt administrasjonen. Kommunestyret vedtok i 2007 å videreføre
og utvide nemndsfunksjonen, ved at denne også skal være klagenemnd i de enkeltsaker på kultur- og
oppvekstområdet som så langt er forelagt formannskapet som klagenemnd. Denne endringen ble også
markert ved bruk av benevnelsen klientutvalg. Det er et særlovskrav at et klientutvalg på helse- og
sosialområdet skal ha minst fem medlemmer. Ellers er valg til klientutvalget tradisjonelt sett i
sammenheng med valg til helse- og sosialutvalget, for siste periode erstattet av levekårsutvalget.

Den senere tids lovendringer setter til side lovhenvisningene til barnevernloven og sosialtjenesteloven,
der fylkesmannen nå er klageinstans for kommunale enkeltvedtak. Som nevnt ovenfor, er det i K-sak
33/11 lagt til grunn at det skal foretas en ny vurdering av klientutvalgets funksjon og saksområde.
Ut fra de begrensninger som nå er foretatt i forhold til hvilke klagesaker som kan forelegges en kommunal
nemnd og de endringer som vil bli iverksatt innenfor helse- og sosialområdet koblet til Samhandlingsreformen,
oppfatter administrasjonssjefen at mye av grunnlaget for et særskilt klientutvalg er falt bort. Det reflekteres også
i utvalgets beskjedne saksmengde. Dette tilsier at etablert arbeidsdeling politikk-administrasjon bør legges til
grunn, samtidig som kommunal klagesaksbehandling forankres i formannskapet via den gjennomgående
klagenemndfunksjonen. En slik justering tilsier at valg til klientutvalg bør utgå, samtidig som ytterligere
vurderinger henvises til en senere gjennomgang av delegeringsbestemmelsene.
KONTROLLUTVALG

Kommunestyret utsatte i forrige møte valg til nytt kontrollutvalg. Det foreligger slik tilbakemelding fra
leder i avtroppende kontrollutvalg:
”I møtebok fra konstituerende møte i Kvæfjord kommunestyre framgår det at valg av Kontrollutvalg er
utsatt. I møteplanen for 2011 er det berammet møte i Kontrollutvalget i oktober (18. så vidt jeg husker)
I henhold til reglene for sammensetning av Kontrollutvalg skal minst ett medlem ha sete i
kommunestyret. Avtroppende kontrollutvalg oppfyller ikke dette.
På denne bakgrunn stiller jeg følgende spørsmål:
1. Fungerer vi som kontrollutvalg fram til nytt er valgt uavhengig av at vi p.t. ikke er lovlig
sammensatt?
2. Bør det planlagte møte gjennomføres slik situasjonen nå er?
3. Hvis møtet ikke skal gjennomføres som planlagt, har kommunen i realiteten et fungerende
utvalg?
4. Når kan vi regne med å få avløsning?
Imøteser snarlig avklaring på disse spørsmål.”

Det framgår senest av omtale i framleggene til K-sak 53/11 og 57/11 at kontrollutvalget bør velges i det
konstituerende møte, uten at dette er et absolutt lovkrav. Kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer og
minst en av disse skal velges blant medlemmene i kommunestyret (kommunestyrets innkallingsdokument
(side 71-73 og 98).
Lovgiver har gitt få føringer på området utover det som direkte følger av lovteksten. Når det ikke er et absolutt
krav at nyvalg skal foretas i konstituerende møte, vil det kunne få til konsekvens at det avtroppende
kontrollutvalget ikke tilfredsstiller kravet om representasjon fra det nyvalgte kommunestyret. Hensynet til
ivaretakelse av den løpende og uavhengige tilsynsfunksjonen må da etter administrasjonssjefens vurdering tilsi
at det avtroppende kontrollutvalget fortsatt er i funksjon fram til nyvalg kan finne sted. Valgkomitéen bør i sitt
første møte drøfte problemstillingen.
OVERFORMYNDERI

Det har fra 1993 vært en ordning med fast tilsatt formann i overformynderiet i Kvæfjord og to valgte
overformyndere. Fast formann mottar årlig godtgjørelse, nå med 135 000 kr i tillegg til utgiftsdekning for
kontorhold med 15 000 kr. De to valgte overformynderne har en kontrollerende funksjon i forhold til
formannen, disse velges med hjemmel i vergemålsloven § 28 en hvert annet år og for fire år om gangen.
Hvert annet år velges for de to følgende årene også to varamenn. Av § 21 framgår at det som
overformyndere og varamenn bare kan velges personer som er ”vederheftige og duelige”. Kommunestyret
har sist foretatt valg i K-sak 3/10.

Det er vedtatt ny vergemålslov, som flytter ansvaret på området fra overformynderiet i kommunen og til
ny vergemålsmyndighet hos fylkesmannen. Det er imidlertid ikke besluttet når den nye loven iverksettes.
Det betyr at kommunen fortsatt har ansvar for overformynderiene og må foreta oppnevning på vanlig
måte. De kommunale overformynderier må antas å bli erstattet av den nye vergemålsmyndigheten.
SAMARBEIDSUTVALG I BARNEHAGENE

Det skal velges en kommunal representant med vararepresentant til samarbeidsutvalgene i barnehagene.
Denne representanten bør bo i kretsen. Tidligere er det også nedfelt at vedkommende bør være medlem
av kultur- og oppvekstutvalget, nå levekårsutvalget, for å styrke kontakten mellom disse organene. Dette
har bare delvis vært praktisert i vedtak om valg og må ut fra formelle begrensninger ellers bare betraktes
som en anbefaling uten bindende virkning.
SAMARBEIDSUTVALG I SKOLENE

Det skal velges en kommunal representant med vararepresentant til samarbeidsutvalgene i grunnskolene.
Denne representanten bør bo i skolekretsen, ellers gjelder føringer som for valg til samarbeidsutvalg i
barnehagene.
TEKNISK UTVALG

Ved kommunestyrets drøfting av nemndstrukturen i K-sak 33/11 Politisk utvalgsstruktur ble det vedtatt å
overføre saksområdet for teknisk utvalg til formannskapet. Som en hovedbegrunnelse for dette anførte
kommunestyret at overføring av planutvalgsfunksjonen til formannskapet viser at aktuell saksmengde for
utvalget er liten. Videre ble det pekt på at frammøte i utvalgsmøtene blant de fast valgte medlemmer over
flere år har vært lavt.
Under valget av valgkomité ble som tidligere nevnt et forslag om å videreføre teknisk utvalg oversendt
valgkomitéen til vurdering. I forslaget var det også innarbeidd at plansaker tillegges dette utvalget.
Det er kommunestyrets vedtak i K-sak 26/09 Politisk organisering som legger til grunn at en lokalpolitisk
planutvalgsfunksjon fra 1.7.2009 ivaretas av formannskapet. Bakgrunn for vedtaket var i første rekke at
kommunene var pålagt å utarbeide nye delegeringsregler før ny plandel til plan- og bygningsloven trådte i
kraft fra samme dato 1.7.2009. Kommunene måtte ta stilling til hvordan de oppgaver som loven tidligere
la til et særskilt planutvalg, skulle løses.
Til sakens bakgrunn hørte også K-sak 49/06 Fast utvalg for plansaker (planutvalgsfunksjonen). I denne saken
framførte administrasjonssjefen at det ”i en tid der bruk av planer som styringsinstrument og rammeverk for
offentlige beslutningsprosesser står stadig sterkere” må oppfattes som ”en logisk brist og svakhet i den lokale
organisering, ved at sentrale planfunksjoner med krav til koordinering både internt og i forhold til omgivelsene, er
fordelt på to sidestilte utvalg underlagt kommunestyret”. Det ble vist til at flere andre kommuner har flyttet
planutvalgsfunksjonen til formannskapet ut fra ”et ønske om å framheve at planutvalget ikke skal være knyttet
til en særskilt fagavdeling, samtidig som det underbygger et overordnet og tverrsektorielt samordningsansvar i
planprosessene” og videre ble det vist til de sentralpolitiske signaler og behov for lokale grep for redusert

saksbehandlingstid.
Selv om også lovgiver ved lovendringene i 2009 var opptatt av at plansakene skal ha et mer tverrsektorielt preg,
med koblinger mellom den økonomiske planleggingen og arbeidet med en kommunal planstrategi, er dette ikke
til hinder for at kommunestyret velger en løsning der den økonomiske planleggingen ivaretas av formannskapet
mens arealplanleggingen ivaretas av teknisk utvalg. Administrasjonssjefen finner likevel grunn til å påpeke at
dette isolert sett trolig betyr en mer ressurskrevende saksbehandling, hvortil det må nedfelles nye administrative
styringsregler for behandling av plansakene. Gitt at valgkomitéen vil gå videre med forslaget om valg av teknisk
utvalg som også skal ivareta politisk behandling av plansakene, må kommunal møteplan for 2012 trolig betone
flere møter i teknisk utvalg og noe færre møter i formannskapet.
TILFLYTTINGSNEMND

Det følger av forskrifter om krigsutflytting at i de kommuner der fylkesmannen krever det, skal det velges
en tilflyttingsnemnd. Mandat for tilflyttingsnemnda er å forberede og lede tilflytting etter direktiver fra
sivilforsvarets myndigheter, med bistand fra kretsinnkvarteringsnemndene.
Det foreslås at kommunen avventer henvendelse fra fylkesmannen før der utpekes ny tilflyttingsnemnd.
KRETSINNKVARTERINGSNEMNDER

Valg av innkvarteringsnemnd for hver skolekrets har også opphav i forskrifter om krigsutflytting. Slike
kretsinnkvarteringsnemnder skal i krisesituasjoner være tilflyttingsnemnda behjelpelig med å forberede
og lede tilflytting til kommunen. Nemndene består av 3-5 medlemmer, antallet fastsettes av
kommunestyret som også velger medlemmer og leder. Medlemmer må bo i kretsen. Det er over flere
perioder valgt fem medlemmer til kretsinnkvarteringsnemnd for Borkenes og tre medlemmer til nemnder
for Moelv, Flesnes, Kveøy og Vik. Forskriften legger til grunn at antall innkvarteringsnemnder fastsettes
av kretssjefen i Sivilforsvaret, etter samråd med kommunen.
Kretsinnkvarteringsnemndene har stått uendret over flere tiår, for så vidt både hva gjelder organisering og
sammensetning. Endret skolekretsinndeling og kommunikasjonsmønster så vel som tilpasninger til den øvrige
beredskapsorganisasjonen tilsier etter administrasjonssjefens vurdering at der også uavhengig av funksjonen
som tilflyttingsnemnd bør videreføres tre kretsinnkvarteringsnemnder for henholdsvis Gullesfjord, Vik og
Borkenes. Valgkomitéen bør fremme forslag om valg av tre medlemmer til hver av disse nemndene, som del av
den lokale beredskapsorganisasjonen. Det kan ved senere høve foretas ytterligere justeringer, dersom statlige
myndigheter fremmer krav om dette.
VALGSTYRE

Fra 1999 er tidligere praksis endret, hvoretter kommunestyret utpeker valgstyre for hele valgperioden.
Dette imøtekommer på bedre vis kravene til framdrift i de øvrige valgforberedelser. Nytt valgstyre skal
forberede og gjennomføre avviklingen av valg til Storting og Sameting i 2013 og lokalvalgene i 2015.
Praksis har vært å ta utgangspunkt i formannskapets sammensetning. Dette kan overstyres av kravet til
kjønnskvotering i likestillingsreglene, som slår ulikt ut for formannskapet og for valgstyret da førstnevnte
skal velges blant kommunestyrets medlemmer mens samme avgrensning ikke gjelder for valgstyret. Den
lokale sammensetning av formannskapet 2011-2015 tilsier så langt at problemstillingen ikke er aktuell.
STEMMESTYRER

Til forskjell fra de øvrige valg, gjelder at kommunestyret kan velge stemmestyrene eller ut fra valgloven
§ 4-2 delegere oppnevningen til valgstyret. Erfaringene etter omleggingen fra 1999 tilsier også her at valg
bør være del av de ordinære valg til nemnder, som bidrag til å holde framdriften i valgforberedelsene.
I kjølvannet av uheldige omstendigheter rundt valgavviklingen for fire år siden, ble det lansert et forslag
om at den som stiller på en valgliste ikke samtidig bør sitte i et stemmestyre. Forslaget er innarbeidd i en
lovproposisjon som Kommunal- og regionaldepartementet fremmet i januar i år, men som fortsatt ikke er
behandlet av Stortinget. Regjeringen foreslår her at det skal innføres begrensninger i hvilke oppgaver
listekandidater kan ha ved gjennomføringen av valg ut fra en prinsipiell betraktning av at det er uheldig at
kandidater som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i stemmesituasjonen. Det pekes på at
selve muligheten for – eller mistanken om – påvirkning kan bidra til å svekke tilliten og skape negative
holdninger til valgordningen. Det foreslås derfor fra 2013 at en valgbarhetsbegrensning til stemmestyre
tas inn som nytt ledd i kommuneloven § 14 og tilsvarende i valgloven §§ 8-2 og 9-3 slik at listekandidater
ikke kan tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer i valglokalene.
Departementet har påpekt at kommunene i den grad det er mulig, burde ta hensyn til den eventuelle endringen
også i arbeidet med å bemanne stemmestyrer ved valget i 2011. Uavhengig av lovforslagets håndtering, bør
valgkomitéen etter administrasjonssjefens vurdering legge til grunn en slik begrensningsregel alt nå. Dette kan
få til konsekvens at utpekte medlemmer av stemmestyre, ved senere høve må fratre slikt verv.

Ellers har valg over flere år vært gjennomført med sju stemmekretser i Kvæfjord. Ut fra endrede
kommunikasjoner og andre forhold bør det tidvis foretas vurderinger av kretsinndelingen. Avgjørende må
være at organiseringen gir velgerne høvelig anledning til å stemme. Ved årets kommunevalg ble det
foretatt 1172 avkryssinger for stemmegivning i manntallene på valgdagen, fordelt slik:
Moelv krets
Langvassbukt krets
Flesnes krets
Refsnes krets
Vik krets
Kveøy krets
Borkenes krets

29 kryss (3,2 kryss for hver åpningstime)
34 kryss (3,7 kryss for hver åpningstime)
71 kryss (7,9 kryss for hver åpningstime)
54 kryss (6,0 kryss for hver åpningstime)
177 kryss (19,7 kryss for hver åpningstime)
60 kryss (6,7 kryss for hver åpningstime)
747 kryss (49,8 kryss for hver åpningstime)

Oppregningen av antall kryss for hver åpningstime i stemmekretsen illustrerer at der ikke nettopp er kø
ved stemmeurnen. Det tilhører bildet at der også ble avgitt 40 fremmede stemmer fra velger bosatt i annen
krets, 35 av disse ble avgitt på Borkenes og i de øvrige stemmekretser altså kun unntaksvis. Også hensett
de utfordringer som tidvis oppstår ved det å bemanne opp stemmestyrer, er det administrasjonssjefens
oppfatning at valgkomitéen bør vurdere å fremme forslag om færre stemmestyrer fra neste valgavvikling.

3 Interkommunale organer
HÅLOGALAND KRAFT AS, GENERALFORSAMLING

Kommunen velger etter selskapsvedtektene en representant til generalforsamlingen. Nedfelt praksis har
vært valg av ordføreren og med varaordføreren som vararepresentant til generalforsamlingen i
Hålogaland Kraft, som selv velger styremedlemmer og varamedlemmer. Selskapet praktiserer også en
ordning med mer uformelle eiermøter for gjensidige styringssignaler, her har kommunen så langt
representert ved ordføreren og administrasjonssjefen.
HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS, REPRESENTANTSKAP

Kommunene velger etter selskapsvedtektene en representant til representantskapet. Den enkelte
eierkommune har en stemme per 4000 innbyggere. Medlem av representantskapet kan ikke være medlem
av styret. Lokal praksis har vært å velge en representant blant medlemmene i teknisk utvalg, for å styrke
kontakten mellom disse organene. Representantskapet velger selskapets styre med unntak for ett
styremedlem som velges av og blant de ansatte.
INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS (IKAT), REPRESENTANTSKAP

Ut fra selskapsavtalen § 8 oppnevner hver deltaker ett medlem med varamedlem til representantskapet
med funksjonstid lik den kommunale valgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv og velger
selskapets styre. Kommunestyret har så langt gitt administrasjonssjefen fullmakt til å utpeke kommunens
medlem til representantskapet i IKAT. Kommunens arkivansvarlige er nå kommunens representant.
KOMREV NORD IKS, REPRESENTANTSKAP

Kommunen velger etter selskapsavtalen en deltaker til representantskapet i KomRev NORD IKS.
Representantskapet er det interkommunale revisjonsselskapets øverste myndighet og skal fastlegge mål
og retningslinjer for driften, samt budsjettforutsetninger og budsjettrammer. Representantskapet velger
selskapets styre.
K-SEKRETARIATET IKS, REPRESENTANTSKAP

Kommunen velger etter selskapsavtalen en deltaker til representantskapet i KomRev NORD IKS.
Representantskapet er øverste myndighet i det interkommunale selskapet, som utfører
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. K-Sekretariatet har i brev av 6.9.2011 minnet om at det nye
kommunestyret skal velge én representant og ett varamedlem til representantskapet i K-Sekretariatet IKS.

SAMARBEIDSRÅD FOR HARSTAD KRISESENTER

Ut fra kommunestyrets behandling av K-sak 41/10 om interkommunalt samarbeid om et krisesentertilbud
knyttet til Harstad krisesenter med vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28b, skal deltakende
kommuners interesser faglig og økonomisk ivaretas via et samarbeidsråd. Dette består av en representant
for hver av kommunene og ledes av representanten for vertskommunen Harstad. Det følger av
samarbeidsavtalen punkt 2.3 at administrasjonssjefen utpeker kommunens representant.
MIDTRE HÅLOGALAND 110-SENTRAL IKS, REPRESENTANTSKAP

Det er nedfelt praksis at ordføreren møter for kommunen i representantskapet i (brann)vaktsentralen, med
varaordføreren som vararepresentant. Det må antas at denne praksis prolongeres inntil der eventuelt
foretas annet valg av kommunestyret.
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER (PPD), STYRE

Kommunens representant i styret for PP-tjenesten utpekes ut fra samarbeidsavtale og vedtekter av 1995
av administrasjonssjefen. Kultur- og oppvekstsjefen er for tiden kommunens representant.
SØR-TROMS INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTT FORURENSING (STIUA)

I oppfølging av vedtektsendring som ga Kvæfjord kommune en representant i beredskapsstyret for
STIUA, valgte kommunestyret i 1999 brannsjefen som representant og med varabrannsjefen som
vararepresentant. Valget anses for prolongert inntil der eventuelt foretas annet valg. Havnefogden i
Harstad er utvalgssekretær.
SØR-TROMS MUSEUM, STYRE

Kommunestyrets vedtak om ny museumsordning i K-sak 50/04 avviklet museumsstyret som et særskilt
styreorgan fra 2005. Fra 1.7.2006 gjelder også ny avtale om drift, vedlikehold og utvikling av Kvæfjord
museum, innenfor rammene av det nye Sør-Troms Museum. Vedtektene for den nye stiftelsen Sør-Troms
Museum bestemmer i § 4 at styret med 13 medlemmer er stiftelsens høyeste organ. De tilsatte ved
muséet, rådet for fartøyvernsenteret i Gratangen, stiftelsen Trastad Samlinger og Høgskolen i Harstad
velger ett medlem hver, videre velger Harstad kommune to medlemmer mens kommunene Bjarkøy,
Gratangen, Ibestad, Lavangen, Salangen, Skånland og Kvæfjord velger ett styremedlem hver, med
personlig varamedlem. Valgene følger den kommunale valgperioden.
SØR-TROMS REGIONRÅD

Rådet er etter vedtektene sammensatt av ordførerne i de åtte tilsluttede kommunene Bjarkøy, Gratangen,
Harstad, Ibestad, Lavangen, Salangen, Skånland og Kvæfjord, med varaordføreren som vararepresentant.
TRASTAD SAMLINGER, STYRE

Ut fra stiftelsesdokumentet utpeker administrasjonssjefen kommunens representant i styret for stiftelsen
Trastad Samlinger. Kommunens representant er nå kultur- og oppvekstsjefen. Det fremmes i særskilt sak
forslag om at stiftelsen Trastad Samlinger skal oppløses.
VERTSKOMMUNESAMMENLUTNINGEN LVSH, ÅRSMØTE

Ordføreren deltar på årsmøtet i LVSH, med varaordføreren som vararepresentant.

4 Rettsorganer
Etter kommunevalget skal det også avholdes valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn,
forliksrådsmedlemmer og jordskiftemeddommere. Det gjelder fra 1.1.2007 flere endringer i domstolloven
med direkte betydning for valgene, disse kommer i tillegg til de generelle valgregler som er omtalt
innledningsvis og med særskilte overgangsregler for en lengre valgperiode som for rettsorganer denne
gangen løper fram til 1.1.2013.

Valg skal nå foretas innen 15.oktober i året etter kommunestyrevalget og deretter gjelde for fire år fra
1.januar i det derpå følgende år, det vil si for perioden 1.1.2013-31.12.2016. Sammen med de mange
særregler for valg til rettsorganer tilsier dette at slike valg bør utestå og gjennomføres i løpet av 2012.
Det legges til grunn at dette berører valg til følgende rettsorganer:
•
•
•
•
•
•
•

Forliksråd
Forliksrådets utvalg av møtefullmektiger
Jordskiftemeddommere
Konfliktråd, medlem i oppnevningsutvalg
Lagmannsretten, lagrettemedlemmer og meddommere
Skjønnsmenn etter lov om skjønn og ekspropiasjonssaker
Tingretten, meddommere til alminnelig utvalg

5 Annet
ARBEIDSMILJØUTVALG, ARBEIDSGIVERREPRESENTANTER

Arbeidsmiljøutvalget er ikke utvalg etter kommuneloven, men har hjemmel i arbeidsmiljølovgivningen.
Kommunens plikter etter arbeidsmiljøloven er derfor plikter den har som arbeidsgiver og ikke som del av
den offentlige forvaltning. Det er også knyttet en verneorganisasjon til utvalget, med hovedverneombud
og verneombud for de ulike deler av virksomheten.
Arbeidsmiljøutvalget skal ha 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Kommunestyret og de
tilsattes organisasjoner velger 4 medlemmer hver. Blant medlemmene som velges av kommunestyret, skal
administrasjonssjefen ut fra funksjonen som virksomhetens daglige leder være medlem. Arbeidstakerne
utpeker hovedverneombudet blant sine 4 medlemmer, ellers reguleres valg for arbeidstakersiden både hva
gjelder administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget via Hovedavtalen. Utvalget velger selv leder og
nestleder for ett år om gangen og vekselvis fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.
FRIVILLIGSENTRALEN I KVÆFJORD, STYRE

Kommunen deltar i stiftelsen Frivilligsentralen i Kvæfjord, med rett til å velge en av fem medlemmer i
stiftelsens styre. Ut fra kommunestyrets vedtak i K-sak 45/00 om deltakelse i stiftelsen, utpekes
kommunens medlem av administrasjonssjefen. Helse- og omsorgssjefen er nå kommunens representant.
KVEØYFORBINDELSEN AS, STYRE

Kommunen har valgt en representant med vararepresentant til styret for Kveøyforbindelsen AS. Praksis
har vært valg blant formannskapets medlemmer; de siste perioder med ordføreren som representant og
med varaordføreren som vararepresentant. Det er den siste tiden vurdert avvikling av Kveøyforbindelsen
AS, dette er nå stilt i bero for avklaring av videreføring av innkrevingsansvaret for Kveøysamfunnets
årlige bidrag til finansiering av bruforbindelsen til Kveøya.
Administrasjonssjefen oppfatter habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 dit hen at inhabilitet automatisk inntrer
for tjenestemenn eller folkevalgte som er medlem av styret for selskapet Kveøyforbindelsen AS, gitt at
kommunen behandler en sak der dette selskapet er part i saken. Valgkomitéen må også vurdere dette forhold før
der eventuelt utpekes en representant fra kommunen som styremedlem.
KVÆFJORD EIENDOM AS

Kommunen er eneaksjonær i selskapet Kvæfjord Eiendom AS. Styret utpekes etter selskapsvedtektene av
selskapets generalforsamling, det vil si formannskapet.
Habilitetsreglene i forvaltningsloven endres med virkning fra 1.11.2011 dit hen at inhabilitet automatisk
inntrer for tjenestemenn eller folkevalgte som også er ledere eller medlemmer av styret i offentlig heleide

selskaper som er part i saken, mens der i skrivende stund fortsatt gjelder et unntak for selskap som helt ut
eies av kommunen eller der kun et fåtall av aksjene bare er på andre hender av formelle grunner. Selskapet
er part i saken så lenge den direkte gjelder selve selskapet eller formelt er rettet mot selskapet.
KVÆFJORD UTLEIEBYGG AS

Selskapsvedtektene angir ikke eksplisitt hvem som representerer kommunen på generalforsamlingen i
Kvæfjord Utleiebygg AS. Ut fra kommunelovens betraktning av ordføreren som kommunens juridiske
person har praksis hele veien vært at ordføreren representerer kommunen, noe som må gjelde inntil
kommunestyret eventuelt vedtar noe annet.
MENIGHETSRÅD, KOMMUNENS REPRESENTANT

Etter kirkeloven § 6 velger kommunen en representant og vararepresentant til menighetsrådet som tiltrer
når rådet behandler saker som kirkelig fellesråd etter kirkeloven § 14, det vil si administrative og
økonomiske oppgaver, mål og planer for kirkelig virksomhet i kommunen og soknets interesser i forhold
til kommunen. Det er etablert som lokal praksis at kommunens representant velges blant formannskapets
medlemmer, for å sikre god kontakt mellom menighetsrådet og kommunen.
STYRE FOR NND’s LEGAT TIL BESTE FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE

Etter vedtektene § 4 velges styre for legatet bestående av ordføreren, ytterligere en representant fra
formannskapet som utpekes av kommunestyret og en representant valgt av Nord-Norges Diakonistiftelse.
Overnevnte omtale av habilitetsreglene kan også tenkes å komme til anvendelse for NND’s legat, for
eksempel når regnskap og årsmelding forelegges politisk nivå i kommunen.

6 Nemndsfunksjoner som innehas av andre nemnder
Det listes nedenfor opp de øvrige kommunale utvalgsfunksjoner som må antas å innehas av andre utvalg.
Kommunestyret kan løpende foreta endringer i form av særskilt valg også til slike nemnder, det er dog
neppe behov for å foreta særskilte valg til noen av disse funksjonene. Dels dreier det seg om oppgaver
med liten eller ingen saksmengde utover administrativt nivå, dels gjelder det funksjoner som allerede
ivaretas av andre.
I noen høve er tidligere særlovsfestede nemnder blitt avviklet (mest typisk kanskje bygningsråd og
skolestyre), mens selve nemndsfunksjonen likevel må anses å være videreført (lokalt via teknisk utvalg
og levekårsutvalg).
UTVALGSFUNKSJON:
1 Akan-utvalg
2 Alkoholomsetning, kontrollutvalg for …
3 Attføringsutvalg
4 Barnehagenemnd
5 Barnevernsnemnd
6 Biblioktekstyre
7 Bygningsråd
8 Edruskapsnemnd
9 Energispareråd
10 Forbrukernemnd
11 Friluftsnemnd
12 Havnestyre
13 Innlandsfiskenemnd
14 Klagenemnd (generelt)
15 Klagenemnd (særlov/kultur/oppvekst)
16 Kommuneskog, styre for …
17 Kommunikasjonsnemnd
18 Landbruksnemnd

IVARETAS AV:
Administrasjonssjefen
Levekårsutvalget
Arbeidsmiljøutvalget
Levekårsutvalget
Levekårsutvalget
Levekårsutvalget
Teknisk utvalg
Levekårsutvalget
Teknisk utvalg
Levekårsutvalget
Teknisk utvalg
Teknisk utvalg
Teknisk utvalg
Formannskapet
Klientutvalget (se dog omtale ovenfor)
Teknisk utvalg
Formannskapet
Teknisk utvalg

UTVALGSFUNKSJON:
19 Likestillingsutvalg
20 Musikk- og kulturskolestyre
21 Næringsutvalg
22 Oljevernutvalg
23 Partssammensatt utvalg
24 Skatteutvalg
25 Skolemiljøutvalg
26 Skolestyre
27 Trafikksikkerhetsutvalg
28 Viltnemnd
29 Voksenopplæringsnemnd

IVARETAS AV:
Formannskapet
Levekårsutvalget
Formannskapet
Teknisk utvalg
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Samarbeidsutvalgene i skolen
Levekårsutvalget
Teknisk utvalg
Teknisk utvalg
Levekårsutvalget

Vurderinger
Det vises til at det i overstående ut fra praktiske hensyn er foretatt løpende vurderinger vedkommende de
respektive valg og da med uthevet skrift. Valgkomitéen bør i første møte så langt det er mulig avklare
hvilke valg som skal foretas. Endelig behandling av valgsaken bør ut fra arbeidskapasitetsmessige hensyn
deretter skje i valgkomiteen i møte 14.11.2011 med sikte på vedtak i kommunestyret 20.12.2011.
Oppsummert bør valgkomitéen i denne omgang vurdere følgende valgsaker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsgiverrepresentanter til administrasjonsutvalg
Råd for eldre og funksjonshemmede, herunder forslaget om to råd
Forhandlingsnemnd
Heimevernsnemnd
Kontrollutvalg
Overformyndere
Representant til samarbeidsutvalg i barnehagene
Representant til samarbeidsutvalg i skolene
Teknisk utvalg
Kretsinnkvarteringsnemnder
Valgstyre
Stemmestyrer
Generalforsamling i Hålogaland Kraft AS
Representantskap i Hålogaland Ressursselskap IKS
Representantskap i KomRev NORD IKS
Representantskap i K-Sekretariatet IKS
Styret for Stiftelsen Sør-Troms Museum
Styret for Kveøyforbindelsen AS
Kommunens representant i menighetsrådet
Arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalget

Birger Bjørnstad
Administrasjonssjef

Vedlegg:
Oversikt over gjeldende valg til utvalg, nemnder og råd med videre
Administrasjonsutvalg
Arbeidsgiverrepresentanter
Arbeiderpartiet/Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti
1 Liss Hågensen, Refsnes, 9475 Borkenes
2 Arne Martin Dahle, Dale, 9475 Borkenes
3 Anne Marie Bakken, Dalsnes, 9475 Borkenes

Fremskrittspartiet/Høyre/Venstre
1 Lillian Marie Hessen, Strand 27, 9475 Borkenes
2 Ola Asgeir Danielsen, Gammelvn 4, 9475 Borkenes
Arbeidstakerrepresentanter

1 Siv Jorid Strand, Fagforbundet
2 Bjarne Sandnes, Fagforbundet

Varamedlemmer
1 Torbjørn Larsen, Refsnes, 9475 Borkenes
2 Ingvald Jensen, Holand, 8409 Gullesfjord
3 Bjørn Lotternes, Eldeskogvn 4, 9475 Borkenes
4 June Larsen, Refsnes, 9475 Borkenes
5 Linda Wikeland, Bygdevn 1A, 9475 Borkenes
1 Johan Helge Elde, Elda, 9475 Borkenes
2 Svein Torgersen, Strand 61, 9475 Borkenes
3 Jan Sveinung Meyer, Bygdevn 70, 9475 Borkenes
Varamedlemmer
1 Ingjerd Arnesen, Fagforbundet
2 Eva Marie Storø, Utdanningsforbundet

Leder: Anne Marie Bakken
Nestleder: Arne Martin Dahle

Arbeidsmiljøutvalg
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Arbeidsgiverrepresentanter
1 Arne Martin Dahle, Dale, 9475 Borkenes
2 Anne Marie Bakken, Dalsnes, 9475 Borkenes
3 Ola Asgeir Danielsen, Gammelvn 4, 9475 Borkenes
4 Administrasjonssjefen

Personlige varamedlemmer
1 Gøril Benjaminsen, Skår, 9475 Borkenes
2 Liss Hågensen, Refsnes, 9475 Borkenes
3 Svein Torgersen, Strand 61, 9475 Borkenes
4 Administrasjonssjefens stedfortreder

Arbeidstakerrepresentanter
5 Siv Jorid Strand, Fagforbundet
6 Bjarne Sandnes, Fagforbundet
7 Eva Marie Storø, Utdanningsforbundet
8 Hovedverneombud Neil Markussen

Personlige varamedlemmer
5 Ingjerd Arnesen, Fagforbundet
6 Alice Knudsen, Fagforbundet
7 Linda Wikeland, Utdanningsforbundet
8 Odd Hartviksen, Fagforbundet

Leder 2011: Eva Marie Storø
Nestleder 2011: Siv Jorid Strand
Arbeidsgiver-/arbeidstakersiden ivaretar ledervervet vekselvis for ett år om gangen

Barnehager, samarbeidsutvalg i …
OPPDATERT PR DATO: 22.02.2011

Kommunens eierrepresentanter
Borkenes:
Lone Jacobsen, Borkenes
Heimly:
Linda Wikeland, Borkenes
Vik:
Torbjørn Larsen, Refsnes
Elda:
Johan Helge Elde, Elda

Varamedlemmer
Ola Asgeir Danielsen, Lamhagan
Turid Hammerø, Borkenes
Ola Asgeir Danielsen, Lamhagan
Kjersti Dale Nilsen, Borkenes

Eldre og funksjonshemmede, råd for …
Medlemmer
1 Inge Johnsen, Bygdevn 65A, 9475 Borkenes (leder)
2 Liv Hovdet, Idrettsvn 16, 9475 Borkenes (nestleder)
3 Harry Arnesen, Flesnes, 8409 Gullesfjord
4 Karl Steinhaug, Industrivn 26, 9475 Borkenes

Personlige varamedlemmer
1 Jan Sveinung Meyer, Bygdevn 70, 9475 Borkenes
2 Bertha Nesje, Sjøvn 3C, 9475 Borkenes
3 Einar Johan Paulsen, Holand, 8409 Gullesfjord
4 Oddlaug Nergård, Idrettsvn 4, 9475 Borkenes

5 Janne Bergersen, Bygdevn 85, 9475 Borkenes

5 Bergliot Jensen, Skommesvik, 9475 Borkenes

Forhandlingsnemnd
Medlemmer
1 Ordføreren
2 Varaordføreren
3 Lederen i administrasjonsutvalget

Varamedlem
1 Nestlederen i administrasjonsutvalget

Heimevernsnemnd
1 Turid Hammerø, Bygdevn 5A, 9475 Borkenes
2 Willy Johansen, Villavn 12, 9475 Borkenes
3 Utpekes av politiet

Hålogaland Kraft AS, generalforsamling
Kommunens representant
1 Ordføreren

Vararepresentant
1 Varaordføreren

Hålogaland Ressursselskap IKS, representantskap
Kommunens representant
1 Kåre Bakken, Dalsnes

Vararepresentant
1 Gørill Benjaminsen, Skår

Klientutvalg
Medlemmer
1 Lone Jacobsen, Borkenes (leder)
2 Anne Marie Bakken, Dalsnes (nestleder)
3 Harald Marensius Hansen, Voktor
4 Torbjørn Larsen, Refsnes
5 Mildrid Fagerli, Borkenes

Varamedlemmer
1 Stig Moe, Lamhagan
2 Gørill Benjaminsen, Skår
3 Grethe Nicolaisen, Borkenes
4 Ingvald Jensen, Holand
5 Eldrid Hansen, Borkenes
6 Hilde Hansen, Voktor

KomRev NORD IKS, representantskap
Kommunens representant
1 Børre Kristiansen, Hagan

Vararepresentant
1 Turid Hammerø, Borkenes

Kontrollutvalg
Medlemmer
Arbeiderpartiet
1 Jakob Vaskinn, Idrettsvn 21, 9475 Borkenes
Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti
1 Børre Kristiansen, Hagan 5, 9475 Borkenes

Fremskrittspartiet/Høyre/Venstre
1 Ole Stig Eidissen, Straumsbotn, 9475 Borkenes

Varamedlemmer
1 Sigrid Mathisen, Gardløs, 9475 Borkenes
2 Wenche Jacobsen, Skår, 9475 Borkenes
1 Oddrun Helene Hokland, Hundstad, 9475 Borkenes
2 Maria Siebert Johansen, Hundstad, 9475 Borkenes
3 Frank Jensen, Eldeskogvn 23, 9475 Borkenes
1 Gunhild Blåsmo Aronsen, Straumen, 9475 Borkenes
2 Unni Dragvold, Idrettsvn 18, 9475 Borkenes

Leder: Børre Kristiansen
Nestleder: Jakob Vaskinn

K-Sekretariatet IKS, representantskap
Kommunens representant
1 Jakob Vaskinn, Borkenes

Vararepresentant
1 Marie Elida Ditlefsen, Straumsbotn

Kretsinnkvarteringsnemnder
BORKENES
1 Asbjørn Olafson, Borkenes (leder)
2 Sølvi Pettersen, Borkenes
3 Asle Bjørback, Bremnes
4 Gunn Aslaug Hansen, Borkenes
5 Ottar Markussen, Bremnes
FLESNES
1 Harry Arnesen, Flesnes (leder)
2 Ragnhild Johansen, Langvassbukt
3 Rolf Nicolaisen, Bogen
KVEØY
1 Arne-Johan Johansen, Hundstad (leder)
2 Astrid Hokland, Hokland
3 Lilian Norman, Hundstad
MOELV
1 Rigmor Eide, Eidet (leder)
2 Svein Johansen, Gullesfjordbotn
3 Frits Kristiansen, Eidet
VIK
1 Reidulf Sørnes, Refsnes (leder)
2 Henry Aronsen, Straumen
3 Kjell Svendsen, Straumen

Kveøyforbindelsen AS, representant i styre for …
Kommunens representant
1 Ordføreren

Vararepresentant
1 Varaordføreren

Menighetsråd, kommunal representant i …
Kommunens representant
1 Kåre Bakken, Dalsnes

Vararepresentant
1 Turid Hammerø, Borkenes

Overformynderi
Overformyndere
1 Jan Meyer, Borkenes for 2010-13
2 Liss Astrid Paulsen, Holand for 2008-11
Fast formann
1 Advokat Tore Mevik, Postboks 249, 9483 Harstad

Varamenn
1 Eva Berg 1956, Borkenes for 2010-11
2 Turid Hammerø, Borkenes for 2010-11

Skoler, samarbeidsutvalg i …
Kommunens eierrepresentanter
Borkenes:
Dulo Dizdarevic, Borkenes
Flesnes:
Ingvald Jensen, Holand
Vik:
Ola Asgeir Danielsen, Lamhagan

Varamedlemmer
Gørill Benjaminsen, Skår
Victor Nicolaisen, Bogen
Torbjørn Larsen, Refsnes

Stemmestyrer
Stemmestyre krets 1 Moelv
1 Rigmor Eide, Eidet (leder)
2 Frits Kristiansen, Eidet (nestleder)
3 Magne Nicolai Johansen, Gullholmen
4 Ann Torill Stenhaug, Gullholmen

Varamedlemmer
1 Bernt Eide, Eidet
2 Ragnhild Kristiansen, Gullholmen
3 Stian Gullholm, Gullholmen

Stemmestyre krets 2 Langvassbukt
1 Randi Helene Ludvigsen, Langvassbukt (leder)
2 Gullaug Ludvigsen, Langvassbukt (nestleder)
3 Sigmund Oddvar Bømark, Bømark
4 Dag Antonsen, Langvassdalen

Varamedlemmer
1 Jørn Fagerås, Våtvoll
2 Lill-Jorun Hartviksen, Bømark
3 Hans Arne Myreng, Langvassbukt

Stemmestyre krets 3 Flesnes
1 Liss Astrid Paulsen, Holand (leder)
2 Harry Arnesen, Flesnes (nestleder)
3 Aud Paulsen, Bogen
4 Reidulf Nicolaisen, Holand

Varamedlemmer
1 Helge Holand, Holand
2 Bjørnar Lyså, Holand
3 Inger Othelie Holand, Holand

Stemmestyre krets 4 Refsnes
1 Bente Ågesen, Refsnes (leder)
2 Reidulf Sørnes, Refsnes (nestleder)
3 Jorunn Larsen, Refsnes
4 Torbjørn Larsen, Refsnes

Varamedlemmer
1 Ida Johanne Aagesen, Refsnes
2 Inger Sørnes, Refsnes
3 Harald Vogter, Refsnes

Stemmestyre krets 5 Vik
1 Marie Elida Ditlefsen, Straumsbotn (leder)
2 Kjell Svendsen, Straumen (nestleder)
3 Ulf Håkon Stoltz, Lamhagan
4 Aadel Daae Strand, Lamhagan

Varamedlemmer
1 Lisbeth Andreassen, Lamhagan
2 Jan Kåre Ludvigsen, Lamhagan
3 Gunn-Tove Hanssen, Straumen

Stemmestyre krets 6 Kveøy
1 Reidulf Hokland, Hundstad (leder)
2 Ole Ivar Norman, Hundstad (nestleder)
3 Sølvi Fredheim, Vebostad
4 Hilda Nancy Nygård, Gardløs

Varamedlemmer
1 Idar Hundstad, Hundstad
2 Terje Jacobsen, Vebostad
3 Maria Siebert Johansen, hundstad

Stemmestyre krets 7 Borkenes
1 Anne Birgit Nilsen, Dalsnes (leder)
2 Harald Bjørn Gideonsen, Strand (nestleder)
3 Janne Annie Bergersen, Borkenes
4 Asbjørn Olafson, Borkenes
5 Margith Vebostad, Borkenes
6 Tor Egil Lund, Borkenes
7 Nina Öztürk Johansen, Borkenes
8 Anne-Hege Berg-Jensen, Borkenes
9 Svein Torgersen, Strand

Varamedlemmer
1 Svenn Johansen, Skallan
2 Turid Forn, Borkenes
3 Kjersti Dale Nilsen, Borkenes

Teknisk utvalg
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Medlemmer
Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Senterpartiet
1 Marie Elida Ditlefsen, Straumsbotn, 9475 Borkenes
2 Turid Hammerø, Bygdevn 5A, 9475 Borkenes
3 Kåre Bakken, Dalsnes, 9475 Borkenes
4 Arne Martin Dahle, Dale, 9475 Borkenes
Høyre/Venstre
1 Dulo Dizdarevic, Nyvn 42A, 9475 Borkenes
2 Inger Othelie Holand, Holand, 9475 Borkenes

Fremskrittspartiet
1 John Egil Bustadmo, Voktor, 9475 Borkenes
Leder: Kåre Bakken

Varamedlemmer
1 Linda Wikeland, Bygdevn 1A, 9475 Borkenes
2 Sigfred Larsen, Refsnes, 9475 Borkenes
3 Birger Holand, Holand, 8409 Gullesfjord
4 Watta Pratt, Oscarsv 16A, 9475 Borkenes
5 Kathrine Jansdatter Johnsen, Hemmestad,9475 Borkenes
1 Frode Wikeland, Bygdevn 52, 9475 Borkenes
2 Victor Nicolaisen, Bogen, 8409 Gullesfjord
3 Per Torvald Meyer, Hundstad, 9475 Borkenes
4 Marie Markussen, Bygdevn 45, 9475 Borkenes
1 Frode Johan Vogter, Gåra, 9475 Borkenes
2 Terje Sivertsen, Idrettsvn 22B, 9475 Borkenes
3 Hilde Hansen, Voktor, 9475 Borkenes

Nestleder: Arne Martin Dahle

Tilflyttingsnemnd
1 Ordføreren i Kvæfjord kommune
2 Lensmannen i Kvæfjord
3 Kristin Aronsen, Husbyvn 1, 9475 Borkenes
4 Kåre Bakken, Dalsnes, 9475 Borkenes

Trondarnes Distriktsmuseum og Sør-Troms museum, styre for …
Kommunens representant

Dokumenter i saken:
Saksopplysninger

Vurderinger

Birger Bjørnstad
Administrasjonssjef

Vararepresentant

