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Valg til kommunalt valgstyre

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 73/15 Valg til råd og nemnder med videre
K-sak 55/15 Valg av valgkomite til forberedelse av øvrige valg til utvalg, nemnder og råd
Saksopplysninger
Kommunestyret sluttet seg under valgsak 73/15 til et gjennomgående forslag fra ordføreren «om at på de
plassene der valgkomiteen ikke hadde lykkes med å finne kandidater, ville det bli foretatt suppleringsvalg på første
møte i kommunestyret på nyåret». Det er i ettertid avklart med ordføreren at resterende valgsaker av

praktiske hensyn må behandles ved senere høve, med unntak for valg av det lovpålagte valgstyret, som
bør fullføres snarest mulig av hensyn til gjennomføringen av den varslede folkeavstemming om
kommunereformen.
Forslag om valg av valgstyre skal i utgangspunktet fremmes av en særskilt valgkomite, som ble utpekt
under K-sak 55/15. Valgkomiteens sammensetning er ikke lenger sammenfallende med formannskapet,
men har følgende seks medlemmer: Torbjørn Larsen (AP) som leder, Karin Eriksen (SP) som nestleder,
Linda Wikeland (SV). Linda Karlsen (V), Ola Danielsen (FRP) og Victor Nicolaisen (H).
Det er som en praktisk tilnærming, avklart at ordføreren vil innkalle valgkomiteen til møte underveis i
formannskapets møte 15.februar, hvorved det samtidig tas en pause i formannskapets ordinære drøftinger.
Valgkomiteens innstilling tas for denne ene saken inn i formannskapets møtebok, samtidig som et anføres
særskilt at saken er behandlet av valgkomiteen og hvor valgkomiteens innstilling går til behandling i
kommunestyrets møte 1.mars.
Valgkomiteen vil da fremme forslag på varamedlemmer til valgstyret, jf følgende utdrag fra møtebok for
K-sak 73/15 punkt 10 VALGSTYRE, der valg ble avgrenset til valg av sju faste medlemmer:

Medlemmer:
AP/SP/SV
1 Torbjørn Larsen, Refsnes, 9475 Borkenes (leder)
2 Karin Eriksen, Sandvik, 9475 Borkenes (nestleder)
3 Karoline Gabrielsen, Vebostad, 9475 Borkenes
4 Linda Wikeland, Bygdevn 1A, 9475 Borkenes
5 Bendiks H. Arnesen, Vebostad 9475 Borkenes

FRP/H
1 Ola A. Danielsen, Gammelvn 4, 9475 Borkenes
Venstre
1 Jan Meyer, Bygdevn 70, 9475 Borkenes

Det gjenstår således valg av varamedlemmer for hver av de tre listene til valgstyret, med så mange
varamedlemmer som den enkelte liste har medlemmer og med et tillegg av to.
Kravene til kjønnsmessig representasjon gjelder også valg av varamedlemmer, jf administrasjonssjefens
notat i tilknytning til K-sak 73/15 hvorfra hitsettes slikt utdrag omkring valg til valgstyre:
«Kommunestyret har fra 1999 utpekt valgstyre for hele valgperioden. Dette imøtekommer på bedre vis kravene til framdrift
i de øvrige valgforberedelser. Det nye valgstyret skal forberede og gjennomføre avvikling av lokal folkeavstemming om
kommunestruktur i 2016, valg til Storting og Sameting i 2017 og lokalvalgene i 2019.
Praksis har over langt tid vært å bruke formannskapet som valgstyre. Dette kan dog overstyres av kravet om kjønnskvotering
i likestillingsreglene, som kan slå ulikt ut for formannskapet og for valgstyret ettersom førstnevnte skal velges blant
kommunestyrets medlemmer mens den samme avgrensningen ikke gjelder for valgstyret.
Den lokale sammensetning av formannskapet 2011-2015 tilsier så langt at bruk av formannskapet som valgstyre ikke
utfordrer kravet om kjønnskvotering for så vidt gjelder medlemmene i valgstyret. ...»
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