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Melding om valg til teknisk utvalg 2012-2015
Kvæfjord kommunestyre har under K-sak 70/11 om valg til utvalg og nemnder med videre i møte
den 20.12.2011 som særskilt punkt 9 vedtatt:
1. Teknisk utvalg opprettes
2. og tekniske plansaker tillegges dette utvalget
3. utvalget består av 7 medlemmer.
Det ble deretter foretatt slike valg til teknisk utvalg:
Medlemmer

Varamedlemmer

AP/SV
1 Wiggo Grønlund, Borkenes
2 Arne Martin Dahle, Dale
3 Turid Hammerø, Borkenes

FRP
1 John-Egil Bustadmo, Voktor

Høyre
1 Inger Othilie Holand, Holand

Senterpartiet
1 Birger Holand, Holand

Venstre
1 Bjørn Mathisen, Hundstad
Leder: Wiggo Grønlund
Nestleder: Birger Holand

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Bygdevegen 26, 9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no
Bygdevegen 26, 9475 Borkenes

1 Arne J. Heggelund, Borkenes
2 Wenche Jacobsen, Borkenes
3 Terje Jacobsen, Vebostad
4 Ragnhild Olsen, Borkenes
5 Harold Evensen, Flesnes
1 Terje Sivertsen, Borkenes
2 Lydia Gjøsund, Borkenes
3 Anny Hansen, Borkenes
1 Victor Nicolaisen, Flesnes
2 Einar Martinussen, Bogen
3 Patricia Bendiksen, Flesnes
1 Fritz Walberg, Holand
2 Bente Hennie Frithjofsdatter Berg, Dale
3 Karin Johansen, Sandvik
1 Lillian Hessen, Strand
2 Per Torvald Meyer, Hundstad
3 Mildrid Fagerli, Borkenes

Telefon:
Telefaks:

77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

Følgende personer kan etter kommunelovens regler kreve seg fritatt fra valg:
•
•
•

Den som har gjort tjeneste som medlem av samme utvalg de siste fire årene.
Den som er medlem av parti registrert etter partiloven kapittel 5, dersom listeforslaget
ikke er satt fram av dette partiet.
Den som ved forespørsel klart har uttrykt at vedkommende ikke har gitt samtykke til å stå
oppført på et listeforslag.

Første ordinære møte i teknisk utvalg er foreløpig tidfestet til 22.2.2012.
Kommunestyret vedtak betyr at planutvalgsfunksjonen slik som denne beskrives i plandelen til
plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1.7.2009, nå er overført fra formannskapet til teknisk
utvalg, med formannskapet som kommunal klageinstans. Ellers gjelder delegeringsregler på dette
saksområdet i samsvar med tidligere vedtak i K-sak 26/09 Politisk organsiering.
Ellers må ansvarsområde for teknisk utvalg etter ordførerens vurdering ta utgangspunkt i tidligere
styringsvedtak, herunder K-sak 23/07 Kommunens utvalgstruktur hvor det ble vedtatt etablering
av ”tre politiske utvalg med sju medlemmer direkte underlagt kommunestyret og med innstillingsrett til
kommunestyret på sine respektive områder”, herunder ”teknisk utvalg, med videreføring av gjeldende
oppgaveportefølje …”. Saksframlegget viste for teknisk utvalg ellers til ”gjeldende utvalgsstruktur”
og mer konkret K-sak 41/02 Politisk organisering hvor det blant annet framgår at ”hovedutvalgene
videreføres …”. Utgangspunkt var da blant annet en gjennomgående vurdering av organiseringen i
1993 og 1994, blant annet oppsummert dit hen at ”hovedutvalgene skal som utgangspunkt ha all
myndighet på sektorområdet, innenfor rammer trukket opp av kommunestyret i handlingsprogram,
økonomiplan og årsbudsjett. Bred delegering til administrasjonen legges til grunn, men alle saker som
betyr politiske meningsbrytninger skal fram for hovedutvalgene. Hovedutvalgene kan behandle
økonomisaker så lenge de er innenfor rammene av handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett.”

Om hovedutvalgenes ansvarsområde la kommunestyret i delegeringsregler av 1994 til grunn i
punkt 1: ”De kommunale hovedutvalg har som ansvarsområde de oppgaver som er definert under § 2 i
hovedutvalgsreglementene av 1988 supplert med de tiltak og tjenester som framgår på rammeområdet i
årsbudsjettet. Hovedutvalgene kan også ta initiativ i saker som ut fra en samlet vurdering må antas å ligge
under ansvarsområdet”. Videre framgikk i punkt 2: ”De kommunale hovedutvalg tildeles
avgjørelsesmyndighet i alle saker på eget ansvarsområde hvor ikke annet følger av lov eller av dette
reglement. Kommunestyret skal likevel avgjøre alle saker som gjelder forhold som krever samordnet
behandling for flere etater”.

Hovedutvalgsreglementene av 1988 er preget av sin tid, herunder daværende lovgivning og hvor
blant annet forholdet til administrativ styring ble vesentlig endret med kommuneloven av 1992. §
2 i reglementet for teknisk utvalg av 1988 var slik:
”Teknisk utvalg har som arbeidsområde de oppgaver innenfor teknisk sektor som kommunen har ansvaret
for. Hovedutvalget er:
- ansvarlig for samordning og planlegging av kommunens tekniske virksomhet
- ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av teknisk etat
- ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomheter og
med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
- ansvarlig for miljøoppgaver i samsvar med avsnitt 3.3.1, § 2, 2.ledd
- bygningsråd, brannstyre, energispareutvalg, havnestyre, oljevernutvalg, styre for kommuneskog,
teknisk utvalg etter vedtatt instruks i kommunestyrets sak 17/80 og trafikksikkerhetsutvalg.
Teknisk utvalg fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført.”
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For møteavvikling i teknisk utvalg gjelder ellers reglement for Kvæfjord kommunestyre med
videre, siste gang oppdatert 16.12.2008.

Med hilsen

Torbjørn Larsen
Ordfører
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