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Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets forrige møte

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre godkjenner møtebok for kommunestyrets møte 20.12.2011 slik denne
framkommer i vedlegg til saken. Til å signere møteboka velges:
1………
2………

Vedlegg:
Kvæfjord kommune e-3.januar 2012 17:08
Møtebok for kommunestyrets møte 20.12.2011
Kvæfjord kommune: Reglement for føring av møtebok
Dokumenter i saken:
K-sak 79/08 Føring av kommunestyrets møtebok
K-sak 2/04 Revisjon av kommunestyrets reglement
K-sak 13/97 Reglement for føring av møtebøker
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret selv fastsetter regler om føring av møtebok.
Reglement for føring av møtebok er vedtatt i K-sak 13/97 med senere justeringer i K-sak 79/08.
I forarbeidene til kommuneloven av 1992 ga Kommunelovutvalget prinsipper for hva som bør føres inn i
møteboka, gjeldende reglement bygger på disse prinsipper. I proposisjonen som etterfulgte forslagene fra
Kommunelovutvalget (Ot.prp nr 42 (1991-1992) side 169) er det påpekt som vesentlig at berørt organ kan
innestå for det som er protokollert og at det av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter
hvert møte. Slik godkjenning kan skje på flere måter:
•
•

Samtlige medlemmer underskriver møteboka rett etter møtets slutt, etter at den er gjennomlest
En, to eller flere personer oppnevnes til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets vegne

•
•

Utkast til møtebok sendes alle tilstedeværende (vara)medlemmer med kort frist for merknader
hvoretter den anses godkjent dersom det ikke kommer merknader
Møteboka godkjennes i organets førstkommende møte

Det påpekes som ulempe ved sistnevnte at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen
dermed vil nøle med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent.
En godkjenningsprosedyre betyr ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder innholdet i
møteboka. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres ved senere endring av møteboka. Så hvis
det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen trygt sette det ut i livet. En mye
brukt praksis er derfor en kombinasjon av tredje og fjerde kulepunkt; det gis en frist for å komme med
merknader men møteboka legges også fram på neste møte. Dermed kan det også foretas mindre endringer
som det ellers kan være vanskelig å gjøre bare på grunnlag av merknader fra enkeltmedlemmer. Samtidig
får det enkelte medlem også en mulighet til å høre de andres mening før hun eller han eventuelt setter
fram et endringsforslag (se: Bernt og Overå: Kommuneloven med kommentarer, 5.utgave 2011 side 277).
Vurderinger
På grunn av midlertidige vanskeligheter med oppdatere deler av kommunens nettside, er møteboka for
kommunestyrets siste møte i e-post 28.12.2011 oversendt til kommunestyrets medlemmer og møtende
varamedlemmer. Dette medførte tilbakemeldinger fra representantene Torbjørn Larsen, Asbjørn Hessen,
Pål Rainer Røvik Johansen og Linda Alise Karlsen; hvoretter vi den 3.1.2012 foretok korrigeringer som
vist i vedlagte e-postutveksling.
Det er her også konkludert med at kommunen bør nytte høve til å legge inn som fast praksis – det vil si
som et eget punkt på sakslista – at det aktuelle organ selv godkjenner møteboka i førstkommende møte.
Dette er også nedfelt i § 5 i kommunens reglement for føring av møtebok, men i praksis ikke fulgt opp i
tilstrekkelig grad. En slik praksis vil både være samsvarende med det vedtatte reglement og i tråd med
tredje og fjerde kulepunkt i opplistingen ovenfor. Gjeldende reglement for føring av møtebok følger i
vedlegg til saken.
Som det også påpeks ovenfor, betyr en slik godkjenningsordning ikke at vedkommende organ har fri
rådighet når det gjelder å endre innholdet i møteboka. Et vedtak som er gjort, kan i seg selv ikke endres.
Det vil erfaringsmessig for en stor del ikke være tvil om hva som ble vedtatt i saken, og administrasjonen
vil kunne følge opp vedtaket selv om ikke formell godkjenning av samlet møtebok har funnet sted.

Birger Bjørnstad
Administrasjonssjef

VEDLEGG
Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: 3. januar 2012 17:08
Til: Asbjørn Hessen; Linda Alise Karlsen; Pål Rainar Røvik Johansen; Torbjørn Larsen
Kopi: Lars Tverseth; Linda Wikeland; Ola Danielsen
Emne: 2011/213/møtebok Kvæfjord kommunestyre 20.12.2011/KORRIGERING
Takk for tilbakemeldinger
Vårt utgangspunkt er naturligvis at alt skal bli så rett som mulig, det vil si best mulig reflektere
møteavviklingen innenfor rammene av reglement for føring av møtebok
Vi bør justere møteboka i tråd med nedenstående slik:
PS 75/11 Forslag 16, andresetningen skal som Torbjørn Larsen påpeker være slik: ”Ut fra at det skal
gjøres en del fysiske arbeider, og at ansatt skal på plass er det vanskelig å forsere denne datoen.” (jeg
har for ordens skyld sjekket mot signert originalutgave av forslaget)
PS 82/11 Korrekt voteringsorden er ”– Forslag 2 vedtatt mot 2 stemmer”, noe også vi noterte men
dessverre ikke fikk med i møteboka men som den vil bli korrigert for
Om det som ellers skjedde forut for votering over forslag 2 er å betrakte som gruppemøte kan det
kanskje være flere meninger om, men jeg finner det naturlig å tiltre vurderingen fra Asbjørn Hessen,
også ut fra resultatet av den etterfølgende votering
Vi forslår derfor justering på dette punkt til:
Det ble deretter tatt en kortvarig pause, hvoretter Linda Wikeland (SV) på vegne av seg selv, Asbjørn
Hessen og Ola A. Danielsen foreslo (Forslag 2):
… osv slik som forslaget (jeg har sjekket mot originalutgave av forslaget at det er signert av disse tre)
… deretter justering i voteringsorden til: - Forslag 2 vedtatt mot 2 stemmer.
Vi bør nytte høve til å legge inn som fast praksis – det vil si som eget punkt på sakslista – at møtet selv
godkjenner (eventuelt ikke godkjenner) møteboka i førstkommende møte > altså her i tilknytning til
kommunestyrets neste samling 18.januar. Det er også nedfelt i reglement for føring av møtebok § 5:
”Møteleder skal ved møteslutt opplyse om at møteboka blir godkjent i førstkommende møte og at dette
bekreftes ved at møteboka da signeres av to representanter som er til stede i begge møter” (reglement
vedtatt i K-sak 13/97, sist endret i K-sak 79/08)

Birger

P Tenk på miljøet, vurder om du har behov for å skrive ut.
Fra: Linda Alise Karlsen [mailto:linda_alise@hotmail.com]
Sendt: 30. desember 2011 16:39
Til: Birger Bjørnstad
Emne: RE: 2011/213/møtebok Kvæfjord kommunestyre 20.12.2011

Heisann og god jul!
Den siste saken som det ble votert for på kommunestyremøtet ift asylpolitikken ( PS 82/11 ), ble ikke
enstemmig vedtatt. 2 stk fra Fremskirttspartiet som satt ved siden av meg stemte imot (Terje Sivertsen
og John Egil Bustadmo). Dette til orientering.

Mvh Linda Alise Karlsen

Fra: MotorHuset Borkenes AS [mailto:paalrjo@motorhusetborkenes.no]
Sendt: 29. desember 2011 11:44
Til: Birger Bjørnstad
Emne: Re: 2011/213/møtebok Kvæfjord kommunestyre 20.12.2011
i.h.t. møtebok står:
Det ble deretter kl 18:50 avholdt kortvarige gruppemøter.
Linda Wikeland foreslo, på vegne av SV, V og FRP (Forslag 2):
”Kvæfjord kommunestyre ber nasjonale myndigheter gjennomgå asylpolitikken med
utgangspunkt i de papirløse og ureturnerbares situasjon, og vurdere endringer.
Kommunestyret ber regjeringa legge til rette for at papirløse asylsøkere og ureturnerbare kan
arbeide lovlig og betale skatt mens de oppholder seg i Norge.
Kommunestyret ber regjeringa sørge for at papirløse flyktninger kan motta nødvendig legehjelp.
Kommunestyret ber spesielt om at regjeringa går igjennom situasjonen for barn av papirløse, og
bl.a. sikrer dem skolegang.”
Votering:
- Forslag 2 enstemmig vedtatt.
Ifølge mine observasjoner ble forslaget vedtatt mot 2 stemmer!
MVH
Pål Rainer Røvik Johansen
FrP
Fra: Asbjørn Hessen [mailto:asbj-o-h@online.no]
Sendt: 29. desember 2011 11:12
Til: Birger Bjørnstad
Emne: SV: 2011/213/møtebok Kvæfjord kommunestyre 20.12.2011

Hei!
Protokollen er ikke korrekt på framstillingen av sluttbeh. på siste sak: Jeg mener det skal
stå at” Linda Wikeland fremmet så følgende forslag fra Linda Wikeland, Ola Danielsen
og Asbjørn Hessen”
Og etter Votering skal stå: ”Forslag 2 vedtatt mot 2 stemmer”.
Det var ikke avviklet gruppemøter, men ordføreren ba om at de trer forslagsstillerne
satte seg sammen for å sammenfatte et forslag. Ola hadde ikke dekning i gruppa , og
hadde ikke gruppemøte, men skreiv under ut fra sitt personlige syn. FP var delt på
midten ved voteringa.
Med ønske om et godt nytt år!
Asbjørn Hessen
Fra: Torbjørn Larsen
Sendt: 28. desember 2011 15:45
Til: Birger Bjørnstad
Emne: SV: 2011/213/møtebok Kvæfjord kommunestyre 20.12.2011
Hei.
I PS 75/11 er det sneket seg inn en feil i forslag 16 i protokollen.
Det står: oppstart skal på plass.
Det skal stå: ansatt skal på plass.

Torbjørn

