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Ina Kristine Store
Inga Pettersen Lindi
Jørn Stefan Opdahl
Kaisa B. Store
Bjarne Store-Jakobsen
Anja K. Pedersen Noste
Liv Solfrid Mathisen
Marit Kjerstad
Kjell-Harald Erichsen
Iver Per Smuk
Ole Petter Skoglund
Oddvar Betten
Magnhild I. Mathisen
Olaf B. Johnsen
Nina Ingeborg Margit
Hege Roska Wikstad
Jim Njuolla
Per Inge Olsen
Tommy Andersen
Vanja Trane Trosten
Astrid Siri
Paul Varsi
Gunn-Britt Retter
Simen Ellingsen Marjavara
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Varamedlem
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Stein Østmo
Lone Johanne Nilssen
Ravdna Marja N. Gaup
Linn Jeanne Muotka
Heidi Elisabeth Jernsletten
Mari-Ann Nilssen
Rolf Matti Reisænen
Jørn-Ottar Olsen
Laila Strandbakke Smuk
Terje Arild Wiltmann Kero
Sissel Røstgaard
Kirsti Bergstø
Leif Eberg Hansen
May-Bente Røstgaard
Bent Johansen

Varamedlem
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Varamedlem
Varamedlem
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Varamedlem
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Varamedlem

Varangerbotn, 08. oktober 2015
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Vedlegg: Valgstyrets møtebok

Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
Rådmannens innstilling
Kommunestyrevalget 2015 og de resultater som fremgår av møtebok for valgstyret m/vedlegg godkjennes.

Valgstyrets vedtak:
Nesseby valgstyre godkjenner valgoppgjøret 2015.

Bakgrunn for saken
Bestemmelser om kontroll av valget står i valgloven §13-4. Etter første ledd skal det nyvalgte kommunestyret
treffe vedtak om å godkjenne valget.
Fylkesmannen fører ikke lenger kontroll med valgstyrenes møtebøker ved kommunestyrevalget. Kommunestyret
godkjenner selv valget på bakgrunn av en innstilling fra valgstyret. Kopi av ferdig utfylt møtebok for valgstyret må
følge med som vedlegg til denne innstillingen.
Det er forutsatt at godkjenningen av valget skal skje i det nye kommunestyrets konstituerende møte jfr.
kommunelovens §17. Det er tjensestegjørende ordfører som innkaller til dette møtet. Kommunestyre og
formannskap trer i funksjon fra det konstituerende møtet. Ordfører og varaordfører skal også velges i det
konstituerende møtet. Disse trer i funksjon fra det tidspunktet de er valgt. Tjenestegjørende ordfører leder møtet
inntil ny ordfører er valgt.
Etter departementets syn vil det skape best indre konsistens i regelverket dersom valget godkjennes før
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kommunestyret velger formannskap og ordfører. På denne bakgrunn legger departementet til grunn at godkjenning
– eventuell underkjenning - av valget tas opp sak første sak i det konstituerende møtet, og at tjenestegjørende
ordfører leder behandlingen av saken.
Valgstyrets møtebok er deretter grunnlaget for valgstyrets innstilling og således kommunestyrets beslutning.
Feil som valgstyret har blitt klar over, men som ikke kan rettes, bør nevnes i innstillingen til kommunestyret.
Valgstyret bør i innstillingen gi sin vurdering av betydningen av denne feilen i forhold til gyldigheten av valget.
Valget kan og skal kjennes ugyldig hvis det er begått feil som har betydning for mandatfordelingen mellom listene,
og som det ikke er mulig å rette på andre måter enn ved å avholde omvalg.
Dersom kommunstyret kjenner valget ugyldig, skal det sendes melding til departementet. Det er departementet
som påbyr omvalg, jfr. valglovens §13-4. Dersom kommunestyret finner at valget er gjennomført i henhold til
regelverdet, gokjennes valget. Deretter velges formannskap, ordfører osv.

Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Valg av formannskap for perioden 2015 - 2019
Rådmannens innstilling

Disse velges til formannskapet 2015 – 2019:
Medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Varamedlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Bakgrunn for saken

Rundskriv H-10/07 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 18.09.2007 Valg av
formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste
utvalg m.m sier kapittel 1 følgende:
1 VALG AV FORMANNSKAP/FYLKESUTVALG
1.1 Aktuelle lovregler
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Kommuneloven § 8 nr. 1 inneholder regler om formannskapets/fylkesutvalgets medlemstall. Hvem
som er utelukket fra valg eller hvem som kan kreve seg fritatt, fremgår av § 14.
§ 8 nr. 2 fastslår at valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som
flertallsvalg. Ettersom reglene om flertallsvalg til folkevalgte organer i kommuneloven § 38 ble
opphevet, skulle henvisningen til denne metoden i § 8 nr. 2 vært fjernet og erstattet av en henvisning
til de nye reglene om avtalevalg. Departementet legger til grunn at reglene om avtalevalg gjelder
dersom det ikke foretas forholdsvalg, jf. også hovedregelen i kommuneloven § 35 nr. 4.
1.2 Valgtidspunkt
Valg av formannskap/fylkesutvalg skal skje i kommunestyrets/fylkestingets konstituerende møte,
som skal avholdes innen utgangen av oktober måned, jf. kommuneloven § 17 nr. 1 og 2.
Valgloven § 13-4 (1) fastsetter at det nyvalgte kommunestyret/fylkestinget avgjør om valget er
gyldig. Kommuneloven § 17 nr. 2 fastslår at kommunestyret/fylkestinget som første sak i det
konstituerende møtet skal ta stilling til om valget er gyldig. Dersom kommune har avholdt direkte
valg til kommunedelsutvalg, avgjør kommunestyret også om dette valget er gyldig før det foretas
andre valg.
1.3 Hvem er valgbare?
Det er bare de faste kommunestyre-/fylkestingsmedlemmene, ikke varamedlemmene, som kan
velges til formannskapet/fylkesutvalget.
1.4 Hvem kan kreve seg fritatt?
Følgende personer kan kreve seg fritatt fra valg til formannskapet/fylkesutvalget:
Personer som har gjort tjeneste som medlem av vedkommende organ de siste fire år.
Bestemmelsen må forstås slik at varamedlem som er rykket opp som fast medlem av
formannskap/fylkesutvalg i løpet av valgperioden, ikke kan kreve seg fritatt.
Personer som er medlem av et parti som er registrert etter partiloven kapittel 5, dersom
listeforslaget ikke er fremsatt av dette partiet.
Kommuneloven § 36 nr. 3 pålegger det partiet eller den grupperingen som fremsetter
listeforslaget å innhente samtykke fra kandidater som kan kreve seg fritatt fra valg. Departementet
antar at en kandidat kan kreve fritak etter valget, dersom vedkommende ikke har gitt et slikt
samtykke som foreskrevet i § 36 nr. 3.
1.5 Forholdsvalg
Valget skal holdes som forholdsvalg når det kreves av minst ett medlem, jf. kommune-loven § 8 nr.
2. Regler om forholdsvalg finnes i kommuneloven §§ 36 (listeforslag) og 37 (valgoppgjør).
Innlevering av listeforslag
Valget skjer på grunnlag av på forhånd innleverte lister med forslag til kandidater, jf.
kommuneloven § 36 nr. 1. Møtelederen bør derfor oppfordre forsamlingen til å sette frem forslag til
lister. Loven setter ingen frist for innlevering av listeforslag. Dette innebærer at listeforslag kan
settes frem helt til det tidspunkt møtelederen sier ifra at en skal gå til avstemning.
Det er kun de partier eller grupperinger som er representert i det velgende organ
(kommunestyret/fylkestinget) som har rett til å stille liste. Det enkelte medlem av organet har ikke
en slik rett. De enkelte partier/grupperinger kan bare innlevere ett listeforslag hver. Dersom det
fremsettes to ulike listeforslag som begge inneholder kandidater fra samme parti/gruppering, kan
bare ett av dem godkjennes.
Det er det enkelte parti/gruppering som selv må ta stilling til hvilket forslag som skal gjelde. Ved
intern uenighet vil det være det alternativet som får størst oppslutning i partiet/gruppen som blir
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partiets offisielle listeforslag. I utgangspunktet har alle representanter som er valgt inn på listen, rett
til å delta i avgjørelsen om hvordan partiets/grupperingens listeforslag skal se ut. Personer som har
meldt seg ut av partiet eller som er blitt ekskludert i tiden etter nominasjonen, vil likevel ikke ha rett
til å delta i denne prosessen. Medlemmer av organet som ikke lenger representerer et parti eller en
gruppering, vil i forhold til disse reglene måtte anses som en ny gruppering (eventuelt flere
grupperinger), og kan derfor stille egne listeforslag.
Kandidater fra et parti eller en gruppering kan bare føres opp på listeforslag som innleveres av dette
partiet eller denne grupperingen, eventuelt på en fellesliste som innleveres av flere partier eller
grupperinger.
Overskrift
Kommuneloven inneholder ikke noe krav om overskrift på listeforslaget. Etter departementets
oppfatning bør imidlertid listen ha en overskrift som viser hvilke(n) gruppering(er) som står bak
forslaget.
Antall kandidatnavn
Hver liste kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges medlemmer
til organet. Dette innebærer at det ikke er adgang til å kumulere kandidater.
Kjønnsmessig representasjon
Formannskapet/fylkesutvalget skal bestå av minimum fem medlemmer. Det følger da av
kommuneloven § 36 nr. 2 at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % på de innleverte
listeforslagene. Hvis det bare skal velges to eller tre medlemmer er det krav om at begge kjønn er
representert. Ved valg av folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av
kommunestyre eller fylkesting, slik som formannskap og fylkesutvalg, og ved valg av arbeidsutvalg
for folkevalgte organer, skal disse regler føl-ges så langt det er mulig.
Kravet til 40 % av hvert kjønn på listeforslagene gjelder således ikke absolutt ved valg til
formannskap og fylkesutvalg. Forslagsstillerne plikter likevel å oppfylle kravet om
kjønnsrepresentasjon så langt det er mulig også ved disse valgene.
Et listeforslag skal m.a.o. inneholde minst 40 % av begge kjønn i de tilfelle det finnes både mannlige
og kvinnelige kandidater. Dersom det blir nominert 6 personer, må listeforslaget inneholde 3 menn
og 3 kvinner for at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % blant de foreslåtte
kandidatene. Dette vil ikke være mulig dersom partiet/gruppen består av 8 menn og 2 kvinner. I og
med at bestemmelsen skal følges så langt det er mulig, vil listeforslaget ut fra foregående eksempel
måtte inneholde 4 menn og 2 kvinner.
Det er ikke bestemte krav til plassering av kandidatene på listen. Eventuell kvotering finner sted ved
valgoppgjøret etter reglene i kommuneloven § 37 nr. 3, jf. pkt. 1.6.4.
Se videre om kjønnsmessig representasjon under pkt. 1.8. om valg av varamedlemmer og
utskiftninger av medlemmer i formannskap/fylkesutvalg i løpet av valgperioden.
Underskrift på listeforslag
Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den gruppering som står
bak listeforslaget. Ved en fellesliste må listeforslaget være underskrevet av minst én representant fra
hvert av partiene/grupperingene som står bak listeforslaget. Den eller de som underskriver må være
medlem/medlemmer av det velgende organ. Det er kun adgang til å skrive under på ett listeforslag
og ingen kan heller være kandidat på mer enn én liste.
Møtelederens funksjon - godkjenning av listene
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Departementet mener at møtelederen uoppfordret bør informere om de regler som gjelder for valget.
Dersom et medlem av forsamlingen ber om at det blir gitt slik informasjon, har møtelederen en
ubetinget plikt til å etterkomme anmodningen.
Møtelederen har ansvaret for at listene er i samsvar med loven og skal gjøre forslagsstillerne
oppmerksom på eventuelle mangler ved forslagene. Blir disse ikke rettet, må forslaget avvises.
Dersom noen reiser protest mot møtelederens avgjørelser, skal forsamlingen avgjøre spørsmålet med
alminnelig flertall.
Avstemningen
Det følger av valgformen at avstemningen må skje skriftlig ved valg av mer enn én person.
Det er mulighet for å gjøre følgende endringer på stemmesedlene:
stryke kandidatnavn
endre rekkefølgen på kandidatene
Det er ikke adgang til å føre opp kandidater fra andre lister. Det er heller ikke adgang til å føre opp
kandidater som ikke står på noe listeforslag; jf. kommuneloven § 37 nr. 2 i.f. Det medfører likevel
ikke ugyldighet at noe av dette er gjort. Man ser bare bort ifra disse navnene ved opptellingen.
Valgoppgjør
Valgoppgjøret foretas av den velgende forsamling. Det vil si av kommunestyret ved valg av
formannskapet, og av fylkestinget ved valg av fylkesutvalget, etter reglene i kommuneloven § 37.
Opptelling
Opptellingen foregår ved at man registrerer hvor mange stemmer (ikke listestemmer) den enkelte
liste har fått.
Mandatberegning
Mandatberegningen foregår slik:
Man tar antallet stemmer den enkelte liste har fått og dividerer dette med delingstallene 1, 2, 3, 4, 5
osv. (den såkalte d’Hondts metode). Representantplassene fordeles deretter til de listene som har
størst kvotient. Har flere lister samme kvotient, tilfaller plassen den av listene som har størst
stemmetall. Har en eller flere lister også samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning.
Man må foreta så mange divisjoner at man er sikker på at man har funnet frem til de største
kvotientene. Noen eksempler på valgoppgjør er tatt inn som vedlegg II til rundskrivet.
Kandidatkåring
Reglene om kandidatkåringen er inntatt i kommuneloven § 37 nr. 2 og foregår slik:
Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, foretas en ny stemmeopptelling for
listens kandidater. Opptellingen foregår på følgende måte:
Først telles de navn som står som nr. 1 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved
denne opptellingen, er valgt. Skal listen ha mer enn en plass, teller en deretter opp de navn som står
som nr. 2 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved de to opptellingene, når en ser
bort fra den allerede valgte, er valgt. På samme måte fortsetter en til alle plasser listen skal ha, er
besatt, med de modifikasjoner som følger av bestemmelsene om kjønnsmessig representasjon og
kvotering i § 37
nr. 3, se neste underoverskrift. Hvis flere kandidater har fått like mange stemmer, anses den valgt
som står først i rekkefølgen på listen.
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Så vidt det er mulig, skal hver liste tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med
tillegg av to, jf. § 37 nr. 4. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt opptelling på samme måte
som for medlemmene.
Kjønnskvotering
Reglene om kjønnskvotering i § 37 nr. 3 pålegger kvotering hvis ett av kjønnene oppnår mindre enn
40 % representasjon fra en liste som får fire eller flere plasser i utvalget, eller ikke blir representert i
det hele tatt fra en liste som får to eller tre medlemmer. Hvis det står kandidater fra det
underrepresenterte kjønn lenger ned på listen, skal disse med andre ord rykke opp i det omfang det er
nødvendig for å tilfredsstille kravene til kjønnsmessig balanse.

1.6 Avtalevalg
Dersom formannskap/fylkesutvalg ikke velges ved forholdsvalg holdes valget som avtalevalg etter
bestemmelsene i kommuneloven § 38a, jf. pkt. 1.1 foran. Reglene innebærer en lovfesting av den
ordningen som tidligere ble betegnet som ”flertallsvalg som forholdsvalg”.
Ved avtalevalg gjelder følgende regler:
Enstemmighet
Fremgangsmåten er avhengig av oppslutning fra en enstemmig forsamling. Dersom ett medlem
krever forholdsvalg, må valget avholdes etter de regler som er beskrevet foran i punkt 1.5. Flertallet
kan ikke stemme ned et krav om forholdsvalg.
Innstilling
Det legges frem en innstilling med forslag på kandidater. Dette kan for eksempel gjennomføres på
den måten at en valgkomite nedsatt av kommunestyret eller fylkestinget legger frem et forslag til
personsammensetning i formannskapet eller fylkesutvalget. Forslaget er basert på en avtale mellom
gruppene i kommunestyret eller fylkestinget, der en legger til grunn at en gruppe får en
representasjon som tilsvarer forholdstallsprinsippet - eventuelt sett i sammenheng med fordelingen
av medlemsplasser i øvrige folkevalgte organer. Det kan være naturlig å splitte opp valgkomiteens
innstilling, slik at man navngir hver gruppes medlemmer og varamedlemmer, med parti- eller
gruppebetegnelse. Varamedlemmene blir dermed ikke varamedlemmer for andre enn vedkommende
gruppes faste medlemmer.
Avstemning og valgoppgjør. Kjønnsbalanse
Innstillingen må vedtas enstemmig.
Ved forholdsvalg stiller kommuneloven krav om kjønnsmessig balanse blant kandidatene på
listeforslagene, jf. § 36 nr. 2. Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 38a nr. 3 krav om at det skal
være kjønnsmessig balanse blant de medlemmene som velges. Da formannskapet/fylkesutvalget skal
ha minst 5 medlemmer, skal hvert kjønn i utgangspunktet være representert med minst 40 % blant
dem som velges. Formannskapet/fylkesutvalget skal i henhold til loven bare skal bestå av
medlemmer av kommunestyret/fylkestinget. Følgelig fastsetter kommuneloven § 38a nr. 3, siste
punktum, at reglene om kjønnsmessig sammensetting skal følges så langt det er mulig. Dette
innebærer at kravet om minst 40 % kjønnsrepresentasjon ikke gjelder absolutt ved valg til
formannskap og fylkesutvalg. At kravet likevel gjelder så langt det er mulig medfører at man vil
måtte kvotere personer fra det underrepresenterte kjønn, såfremt det er noen å ta av, uavhengig av
hvilket parti de representerer. Jf. pkt. 1.8. om utskiftning av medlemmer til
formannskap/fylkesutvalg etter kommuneloven § 16 nr. 2.
1.7 Opprykk og nyvalg
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Etter kommuneloven § 16 nr. 1 skal varamedlem innkalles når et medlem av formannskap eller
fylkesutvalg har forfall til et møte. Ved forholdsvalg innkalles varamedlemmene fra den gruppe hvor
det er forfall.
Bestemmelsene om supplering av formannskapet/fylkesutvalget ved uttreden eller varig forfall ble
endret høsten 2006. Det skal nå velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem.
Suppleringsvalg skal foreta fra den gruppen som den uttredende tilhørte, jf. loven § 16 nr. 3. Med
gruppe menes den gruppe som stiller til valg ved formannskapsvalget, ikke gruppe ved
kommunestyrevalget. Lovendringen gjør det mulig – dersom uttreden skjer fra en gruppe basert på
samarbeid mellom flere partier ved forholdsvalg – å velge et nytt medlem fra det samme partiet som
den uttredende representerte.
Prinsippet om kjønnsmessig representasjon gjelder også ved utskiftninger av medlemmer av
formannskapet/fylkesutvalget i valgperioden. Bestemmelser om dette er tatt inn i kommuneloven §
16 nr. 3. Etter denne bestemmelsen skal det nye medlemmet komme fra det kjønn som er
underrepresentert, dersom ikke begge kjønn vil være representert med minst 40 % av medlemmene
etter utskiftningen. Kravet om 40 % representasjon gjelder her i forhold til organet, ikke i forhold til
det enkelte listeforslag.
Følgende eksempel kan illustrere bestemmelsen:
Det er ni medlemmer i formannskapet: tre kvinner og seks menn. En mannlig representant får varig
forfall, og det må foretas et suppleringsvalg. Det følger av § 16 nr. 3 siste punktum at en, dersom det
er mulig, skal velge en kvinne, og som blir den som rykker inn i formannskapet. Etter utskiftningen
vil dermed formannskapet bestå av 4 kvinner og 5 menn.
Det følger av bestemmelsen at det underrepresenterte kjønn skal tre inn ”så langt det er mulig”.
Reservasjonen er nødvendig fordi valg av medlemmer til formannskap og fylkesutvalg skjer på
grunnlag av lovbestemt gjennomgående representasjon. Det vil derfor kunne oppstå tilfeller hvor det
ikke finnes noen representanter av det underrepresenterte kjønn på listen over varamedlemmer, slik
at det ikke er mulig å erstatte det uttredende medlem med et medlem fra det underrepresenterte
kjønn.
Reglene om kjønnsrepresentasjon gjelder også for valg av varamedlemmer, jf. § 16
nr. 5.
1.8 Retting av feil ved valget
Valg av formannskap kan bringes inn for fylkesmannen og valg av fylkesutvalg kan bringes inn for
departementet etter reglene i kommuneloven § 59. Ved en slik lovlighetsklage skal
fylkesmannen/departementet oppheve vedtaket hvis det er gjort slike feil at det er ugyldig. Det vil si
at det er begått feil som kan ha hatt innvirkning på avgjørelsens innhold/resultatet av valget.
Dersom det er på det rene at valget er ugyldig, må kommunestyret/fylkestinget på egen hånd kunne
erklære valget ugyldig og avholde nytt valg eller valgoppgjør. Det er da ikke nødvendig å avvente
fylkesmannens/departementets avgjørelse. Det er imidlertid et vilkår at valget må anses helt eller
delvis ugyldig. Forsamlingen kan ikke fritt om-gjøre et gyldig valg, for eksempel fordi noen er
misfornøyd med resultatet.
I rundskriv H-5/96 skriver departementet blant annet følgende, som direkte gjelder valg foretatt som
forholdsvalg,:
”Departementet mener at feilaktig valg av et folkevalgt organ bare skal kjennes ugyldig så
langt det er nødvendig for å rette den feilen som er begått, i tråd med prinsippet i valgloven
§ 77. Dette innebærer at valget som helhet ikke er ugyldig, dersom listeforslagene oppfyller
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lovens krav til representasjon av begge kjønn, men kandidatenes plassering på listene har
ført til at sammensetningen ikke oppfyller kravene i kommuneloven § 37 nr. 3 og 4.
Valgoppgjøret skal gjennomføres på nytt bare så langt det er nødvendig for å rette opp en
ulovlig kjønnsbalanse. Dette skjer ved at en bytter ut overtallige representanter for det
kjønnet som er overrepresentert med representanter for det annet kjønn. De øvrige
representanter må anses for lovlig valgt……
Dersom ett eller flere listeforslag ikke oppfyller kravet i kommuneloven § 36 nr. 2 første og
andre punktum, er valget i helhet ugyldig og det må holdes nytt valg med lovlige lister. Ved
valgoppgjøret må en påse at gruppene får en sammensetning som oppfyller lovens krav.”
Det som er sitert må gis tilsvarende anvendelse for valg gjennomført som avtalevalg

Vurderinger
Mulige alternative
Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Side 13 av 25

Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Plan,- Utvikling- og Stab

07.10.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2015/717-0 /
026

Britt Inger Olsen
40 44 05 04
brittinger.olsen@nesseby.kommune
.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Gielddastivra/Kommunestyret 42/15

15.10.2015

Valg av ordfører for perioden 2015 - 2019
Rådmannens innstilling
Som ordfører for perioden 2015 – 2019 velges:

…………………………………………………

Bakgrunn for saken

Rundskriv H-10/07 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 18.09.2007 Valg av
formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste
utvalg m.m sier kapittel 3 følgende:
3 VALG AV ORDFØRER/FYLKESORDFØRER OG VARAORDFØRER
3.1 Aktuelle lovregler
Valg av ordfører/fylkesordfører og varaordfører reguleres av kommuneloven §§ 9 og 38.
Kommunestyret/fylkestinget velger selv i sitt konstituerende møte ordfører/fylkesordfører og
varaordfører, jf. § 17 nr. 2 i kommuneloven.
3.2 Valgperiode
Ordfører/fylkesordfører og varaordfører velges for hele valgperioden, jf. kommuneloven § 9 nr. 1.
Det er bare én person som kan inneha vervet i valgperioden, det er altså ikke tillatt at to kandidater
deler på vervet med en toårsperiode på hver.

Side 14 av 25

3.3 Hvem er valgbare?
Valgbare til vervene som ordfører/fylkesordfører og varaordfører er de faste medlemmene av
formannskapet/fylkesutvalget. Varamedlemmer til formannskapet/fylkesutvalget er ikke valgbare. I
kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform, er kravet at man er fast medlem av
kommunestyret/fylkestinget.
3.4 Hvem kan kreve seg fritatt?
Den som har vært ordfører/fylkesordfører eller varaordfører de siste fire år kan nekte valg til begge
verv. Fritaksretten er avhengig av at man har fungert i vervet i hele forrige valgperiode. Den som har
vært ordfører eller varaordfører i en kommune kan ikke nek-te å ta i mot verv som ordfører eller
varaordfører i fylkeskommunen, og omvendt.
Krav om fritak må settes frem før valget foretas.
3.5 Fremgangsmåten ved valget
Valgreglene er beskrevet i kommuneloven § 38 nr. 1 og § 40 nr. 2.
Den som skal velges etter bare én avstemning, må ha fått flertall, dvs. mer enn 50 % av de avgitte
stemmene i første runde. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre om
flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmetall, må det holdes en ny
avstemning i samme møte (det konstituerende møtet). Samtlige kandidater, også de som måtte ha
fått 0 stemmer ved første avstemning, deltar i den nye avstemningsrunden.
Kommunestyret/fylkestinget kan ikke vedta at andre avstemningsrunde bare skal holdes mellom to
eller flere av dem som ved første avstemning fikk flest stemmer ("bundet avstemning").
Ved annen gangs avstemning er den valgt som får enkelt flertall, det vil si flest stemmer. Det kreves
altså ikke 50 % eller mer av de avgitte stemmene i denne omgangen. Der-som det avgis henholdsvis
12, 11 og 10 stemmer for ordførerkandidatene A, B og C, vil A være valgt. Har to eller flere
kandidater fått like mange stemmer ved denne avstemningen, avgjøres valget ved loddtrekning
mellom disse.
Departementet har tolket reglene om valg av ordfører/fylkesordfører og varaordfører slik at det er
anledning til å avholde uforpliktende prøveavstemninger, og at det er ad-gang til å trekke kandidater
før en går til formelt valg. Prøveomgangen kan imidlertid ikke anses som en gyldig
førsteavstemning etter lovens regler.
3.6 Retting av feil ved valget
Når det gjelder spørsmål om ugyldig valg og klage, viser vi til det som er sagt foran under pkt. 1.9
om valg av formannskap/fylkesutvalg. Prinsippene der gjelder tilsvarende for valg av
ordfører/fylkesordfører og varaordfører.

Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Valg av varaordfører for perioden 2015 - 2019
Rådmannens innstilling
Som varaordfører for perioden 2015 – 2019 velges: …………………………………………………

Bakgrunn for saken

Rundskriv H-10/07 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 18.09.2007 Valg av
formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste
utvalg m.m sier kapittel 3 følgende:
3 VALG AV ORDFØRER/FYLKESORDFØRER OG VARAORDFØRER
3.1 Aktuelle lovregler
Valg av ordfører/fylkesordfører og varaordfører reguleres av kommuneloven §§ 9 og 38.
Kommunestyret/fylkestinget velger selv i sitt konstituerende møte ordfører/fylkesordfører og
varaordfører, jf. § 17 nr. 2 i kommuneloven.
3.2 Valgperiode
Ordfører/fylkesordfører og varaordfører velges for hele valgperioden, jf. kommuneloven § 9 nr. 1.
Det er bare én person som kan inneha vervet i valgperioden, det er altså ikke tillatt at to kandidater
deler på vervet med en toårsperiode på hver.
3.3 Hvem er valgbare?
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Valgbare til vervene som ordfører/fylkesordfører og varaordfører er de faste medlemmene av
formannskapet/fylkesutvalget. Varamedlemmer til formannskapet/fylkesutvalget er ikke valgbare. I
kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform, er kravet at man er fast medlem av
kommunestyret/fylkestinget.
3.4 Hvem kan kreve seg fritatt?
Den som har vært ordfører/fylkesordfører eller varaordfører de siste fire år kan nekte valg til begge
verv. Fritaksretten er avhengig av at man har fungert i vervet i hele forrige valgperiode. Den som har
vært ordfører eller varaordfører i en kommune kan ikke nek-te å ta i mot verv som ordfører eller
varaordfører i fylkeskommunen, og omvendt.
Krav om fritak må settes frem før valget foretas.
3.5 Fremgangsmåten ved valget
Valgreglene er beskrevet i kommuneloven § 38 nr. 1 og § 40 nr. 2.
Den som skal velges etter bare én avstemning, må ha fått flertall, dvs. mer enn 50 % av de avgitte
stemmene i første runde. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre om
flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmetall, må det holdes en ny
avstemning i samme møte (det konstituerende møtet). Samtlige kandidater, også de som måtte ha
fått 0 stemmer ved første avstemning, deltar i den nye avstemningsrunden.
Kommunestyret/fylkestinget kan ikke vedta at andre avstemningsrunde bare skal holdes mellom to
eller flere av dem som ved første avstemning fikk flest stemmer ("bundet avstemning").
Ved annen gangs avstemning er den valgt som får enkelt flertall, det vil si flest stemmer. Det kreves
altså ikke 50 % eller mer av de avgitte stemmene i denne omgangen. Der-som det avgis henholdsvis
12, 11 og 10 stemmer for ordførerkandidatene A, B og C, vil A være valgt. Har to eller flere
kandidater fått like mange stemmer ved denne avstemningen, avgjøres valget ved loddtrekning
mellom disse.
Departementet har tolket reglene om valg av ordfører/fylkesordfører og varaordfører slik at det er
anledning til å avholde uforpliktende prøveavstemninger, og at det er ad-gang til å trekke kandidater
før en går til formelt valg. Prøveomgangen kan imidlertid ikke anses som en gyldig
førsteavstemning etter lovens regler.
3.6 Retting av feil ved valget
Når det gjelder spørsmål om ugyldig valg og klage, viser vi til det som er sagt foran under pkt. 1.9
om valg av formannskap/fylkesutvalg. Prinsippene der gjelder tilsvarende for valg av
ordfører/fylkesordfører og varaordfører.

Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019
Rådmannens innstilling
Som medlemmer og varamedlemmer til Kontrollutvalget velges:
Medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Varmedlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Som leder velges:
Som nestleder velges:

Bakgrunn for saken

Rundskriv H-10/07 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 18.09.2007 Valg av
formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste
utvalg m.m sier kapittel 4.2 følgende:
«4.2 Særlig om valg av kontrollutvalg
Etter kommuneloven § 77 nr. 1 velger kommunestyret/fylkestinget selv et kontrollutvalg som på
vegne av kommunestyret/fylkestinget forestår det løpende tilsyn med forvaltningen i
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kommunen/fylkeskommunen. Utvalgets oppgaver er nærmere omhandlet i forskrift om
kontrollutvalg, fastsatt av departementet 15. juni 2004.
Etter § 2 i forskriften skal kontrollutvalget ha minst tre medlemmer. Minst ett av utvalgets
medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Det er
kommunestyret/fylkestinget som velger medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og det
velger også leder og nestleder blant medlemmene.
Hvem som er utelukket fra valg fremgår av kommuneloven § 77 nr. 2, jf. pkt. 4.10.
Kommunestyret/fylkesutvalget kan når som helst foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer,
jf. kommuneloven § 77 nr. 3.»

Videre har Forum for kontroll og tilsyn og Norges kommunerevisorforbund i brev av september
2015 skrevet følgende til alle landets kommuner:
«Valg av kontrollutvalg for perioden 2015–2019
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) er en interesseorganisasjon for kontrollutvalgene i norske
kommuner og fylkeskommuner og sekretariatene deres.
(Kontaktinformasjon: www.fkt.no | fkt@fkt.no | 403 90 775)
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er en interesseorganisasjon for alle som arbeider
med revisjon av kommunal virksomhet og sekretærfunksjonen for kontrollutvalg.
(Kontaktinformasjon: www.nkrf.no | post@nkrf.no | 23 23 97 00)
Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen.
Kontrollutvalget er blitt et stadig mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt fokus på
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som tillegg til finansiell revisjon. Det gjør også at
kommunestyrene prioriterer utvalget høyere nå enn før. FKT og NKRF ser det som en naturlig
og gledelig utvikling.
Utvalget er ellers spesielt mht. hvem som kan velges. Vi fikk både i 2007 og i 2011 mange
meldinger om feil ved valg av kontrollutvalg, og vi vil derfor gi noen råd og innspill før nytt
utvalg skal velges i 2015. Vi vil også peke på noen aktuelle lovkilder og dokumenter:
–80
RD, rapport: ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, av des. 2009
oppdatert utgave kommer senere i høst)
lutvalgssekretariat», KMD desember
2014
Valg av kontrollutvalg i det konstituerende møtet
Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem av kommunestyret eller
fylkestinget. Vi minner om at det nå er lovfestet at kontrollutvalget skal velges på det
konstituerende møtet, etter valg av formannskap/fylkesutvalg, ordfører/fylkesordfører og
varaordfører/fylkesvaraordfører, jf. koml. § 17 nr. 2 (og nr. 3).
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Antall medlemmer i kontrollutvalget
Lovkravet er at det skal være minst 3 medlemmer i kontrollutvalget. Vi anbefaler at kommunene
velger minst 5 medlemmer inn i kontrollutvalget. Det er vår oppfatning at det er en helt annen
dynamikk i kontrollutvalg med 5 fremfor 3 medlemmer. Fem medlemmer i utvalget bidrar til
bedre debatt og bredere kompetanse i utvalget. Med 3 medlemmer vil utvalget dessuten være
svært sårbart ved forfall til møter.
Hvem kan ikke velges inn i kontrollutvalget?
Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:
"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av
formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal
nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem
og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité
etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."
Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i
kontrollutvalget:
«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende
kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for
kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for
regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen
eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I
kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet
som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.»
Noen det er uheldig å velge inn i kontrollutvalget?
Vi vil peke på noen uheldige rollekombinasjoner som kommunene og fylkeskommunene kan
styre klar ved å velge andre personer til kontrollutvalget:
-ansvar” overfor revisjonen, jf. koml. § 77 nr. 4. Vi synes
således det er uheldig om kontrollutvalgsmedlemmer samtidig sitter i styret for
interkommunale revisjonssamarbeid.
selskap det skal gjennomføres selskapskontroll i. Kontrollutvalgsmedlemmer som har
styreverv i eller har ledende stilling i et av de samme selskapene, er inhabile og skal
fratre når utvalget behandler saker vedrørende det aktuelle selskapet, jf. fvl. § 6 første
ledd e). Vi mener kommunen unngår rollekonflikter ved å velge andre enn medlemmer
av kontrollutvalget inn i selskapsstyret. Dette er et råd for alle selskap der kommunen
har eierandeler, men er viktigere jo større det kommunale eierskapet er.
Skal «opposisjonen» ha lederen i kontrollutvalget?
Det er ikke noe lovkrav at opposisjonen skal ha lederen i kontrollutvalget, men det er mange
kommuner som har valgt å ta det inn i kommunalt reglement. I KMD sin «Evaluering av
kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat» fra 2014 går det frem at 74 % av
kontrollutvalgslederne kom fra opposisjonen i 2012 mens det tilsvarende tallet for
fylkeskommunene var 94 %.
For å ivareta kontrollutvalgets legitimitet anbefaler vi at lederen av utvalget velges fra et parti
som tilhører «opposisjonen» i kommunestyret.
Varaordning
Ved valg av vararepresentanter til kontrollutvalget er det vanlig å benytte forholdsvalg, jf. bl.a.
kommuneloven § 37 om forholdsvalg.
En bør være oppmerksom på at en felles varamannsliste vil gjøre kontrollutvalget mindre
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sårbart ved forfall. Da vil det som regel være samme person som stiller i de møtene det er
behov for vara. Det er i tilfelle en forutsetning at kommunestyret/fylkestinget gjør enstemmig
vedtak. Reglene for dette går fram av kommuneloven § 38a Avtalevalg.
Kjønnsmessig sammensetting
Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget.
Anbefalinger / oppsummering
1. Husk at kontrollutvalget skal velges på konstituerende møte som første utvalg etter
formannskap/fylkesutvalg
2. Sats på et kontrollutvalg med minst 5 medlemmer
3. Husk at minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal velges blant kommunestyre-/
fylkestingsmedlemmene
4. Kommunens egne ansatte (uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til
kontrollutvalget. Dette gjelder også som varamedlem.
5. Unngå å velge kontrollutvalget sine medlemmer inn i styret i revisjonsselskap
6. Unngå å velge ledere eller styremedlemmer i selskap der kommunen har eierdeler inn i
kontrollutvalget
7. Vurder å innføre varaordning i rekkefølge
Til orientering viser vi også til rundskriv H-12/15 Val av formannskap/fylkesutval,
ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m. av 3. september 2015 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Godt valg!
FKT og NKRF ønsker kommuner og fylkeskommuner lykke til med valg av kontrollutvalg for
perioden 2015-19.
Kontrollutvalget er et lovfestet og viktig utvalg i kommunen, som fortjener dyktige medlemmer.
Vi er tilgjengelige for spørsmål som måtte dukke opp i forbindelse med valg av kontrollutvalg.»
Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Vedlegg: Vedtekter for Øst-Finnmark Regionråd
Valg av medlemmer til representantskapet til Øst-Finnmark Regionråd
Rådmannens innstilling
Følgende velges til Øst-Finnmark Regionråds representantskap:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

1.
2.

1.
2.

Bakgrunn for saken

Vedtekter for Øst-Finnmark Regionråd
§1. Deltakerkommuner
Rådet er et fellesorgan for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø,
Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig
herunder interkommunale løsninger.
Finnmark fylkeskommune innbys til å ha observatørstatus med tale og forslagsrett.
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§ 2. Formål og organisasjonsform
Rådet skal med hovedfokus på Øst-Finnmark bidra til å gjøre Finnmark fylke til en
konkurransekraftig region næringsmessig og bostedsmessig.
Rådet skal diskutere og beslutte felles strategiske anliggender for Øst-Finnmark.
Rådet skal samarbeide med Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, næringsliv
og organisasjoner.
En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte bidrar til å
styrke eksisterende næringsliv og/eller utvikle ny virksomhet og nye arbeidsplasser.
Rådet skal holde kontakt med Vest-Finnmark Regionråd og Avjovarri Urfolksregion for å kunne
samarbeide om aktuelle saker/prosjekter.
Når rådet finner det hensiktsmessig kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall
deltakerkommuner, eventuelt for bedrifter/institusjoner.
§ 3. Medlemmer til regionrådet
Hver av kommunene deltar med tre medlemmer til rådet.
Rådet består av:
Ordførere i de deltakende kommuner.
Representant oppnevnt fra opposisjon med varamedlem valgt av kommunestyret.
Rådmann/administrasjonssjef deltar i rådsmøtene med tale og forslagsrett.
Regionrådets funksjonstid er fire år og sammenfaller med kommunestyreperioden.
§ 4. Styre til regionrådet
Regionråd organiseres med et eget styre på 3 medlemmer som velges av årsmøtet.
Styret rapporterer til regionrådet.
.
§5. Årsmøte og valg
Rådet holder ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av juni måned. I de år hvor det er
kommunevalg holdes ordinært årsmøte innen utgangen av november. Ekstraordinært årsmøte
kan innkalles når rådets leder eller minst 5 av deltakerkommunene krever det.
På årsmøtet skal det fremlegges regnskap og årsberetning for siste arbeidsår. Årsmøtet velger
leder, nestleder og styremedlem. Funksjonstiden er to år.
§ 6. Møter i ØFR
Rådet skal avholde møter etter behov. Det legges likevel en møteplan for et år av gangen.
Avvikling av rådsmøter skal rulleres blant medlemskommunene. Rådet sammenkalles når styret
og/eller minst 5 av medlemskommunene krever det.
Innkalling til møte i rådet skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel og med saksliste vedlagt.
Møte kan i særskilte tilfeller sammenkalles på annen måte.
Møte i regionrådet ledes av rådets leder, eller i leders fravær av nestleder. Dersom ingen av
disse er tilstede velger rådet en møteleder.
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§. 7 Stemmerett
I regionrådet har alle folkevalgte medlemmer stemmerett.
Alle vedtak krever simpelt flertall for å være gyldige. Ved stemmelikhet har leder avgjørende
stemme. Rådet er beslutningsdyktig når minst 5 av medlemskommunene er tilstede.
Dersom det ikke møter nok representanter til at møtet kan fatte vedtak skal det snarest innkalles
til et nytt møte med 8 dagers varsel. Innkallinga skal redegjøre for utfallet av det første møtet. På
det nyinnkalte møtet skal det gjøres vedtak uten hensyn til hvor mange av representantene som
er tilstede.
§ 8. Protokoll
Det skal føres protokoll fra styremøtene og rådsmøtene. Protokoller sendes rådets medlemmer
og rådmenn.
Møtelede er ansvarlig for føring og utsending av protokoll.
Til å underskrive protokoll fra regionrådets møter velges en møtedeltaker i tillegg til møteleder.
§ 9. Økonomi
Rådet skal innen utgangen av mai måned oversende budsjettforslag til godkjenning i de
tilknyttede kommuner. Driftsutgiftene for regionrådet blir fordelt på medlemskommunene som
betaler en fast kontingent på kr. 40.000.- per år. Resterende beløp fordeles prosentvis etter
kommunenes prosentvise folketall i regionrådet. Folketallet per 1. januar samme år legges til
grunn for utregning.
Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes primært finansiert gjennom anvendelse av
distriktspolitiske virkemidler og/eller fylkes/statlige tilskuddsordninger.
Finnmark fylkeskommune vurderer bidrag basert på søknader til ulike prosjekter.
Kommunenes bidrag betales forskuddsvis en gang per år 1. januar.
Vertskommunen for regionrådet fører regnskap for rådet og besørger revisjon.
§ 10. Organisering av daglig drift og sekretariat
Den daglige virksomheten skal ledes av en daglig leder. DL er sekretær for styret og rådet.
Det kan etableres prosjektorganisasjoner for spesifikke prosjekter som vedtas av rådet. DL
forventes å fylle rollen som prosjektleder avhengig av størrelsen og omfang på prosjektene.
DL skal videre samordne virksomheten til rådet, forberede saker for rådet og iverksette vedtak
fattet regionrådet.
Styret tilsetter DL og eventuelt annet personale innenfor retningslinjer og budsjett som rådet har
vedtatt. Styret bestemmer lønn og arbeidsvilkår.
Arbeidsgiveransvaret for DL skal ligge hos vertskommunen.
§ 11. Endring av vedtekter
Endringer av vedtekter skal foreslås av rådet eller av de deltakende kommuner. Slikt forslag skal
først sendes til uttalelse blant kommunene med svarfrist innen 2 måneder. Deretter skal forslaget
behandles på første møte i rådet. Et forslag til vedtektsendring krever 2/3 dels flertall i rådet.
Forslag skal så behandles av kommunene. Dersom forslaget vinner tilslutning fra 5 av
kommunene anses endring av vedtektene å gjelde.
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Tilsvarende prosedyrer skal følges ved forslag om oppløsning av regionrådet.
Vedtak om oppløsning av rådet trer i kraft etter det påfølgende årsmøtet, med mindre det ikke
avtales lengre avviklingstid.
§ 12. Utmelding
Dersom en kommune ønsker å tre ut av rådet må kommunestyret i den gjeldende kommune fatte
vedtak om det.
Uttreden av rådet skal meddeles skriftlig til rådet. Uttreden får virkning tidligst ett år etter at
utmeldelsen er gitt. Uttreden kan bare skje ved begynnelsen av et nytt budsjettår.
Ved uttreden skal statuttene tas opp til tilsvarende endring og forelegges medlemskommunene
til godkjennelse. Endringsforslaget må oppnå tilslutning fra 2/3 av medlemskommunene for å
være gyldig.
Utmeldelse skal umiddelbart varsles de øvrige medlemmene.

Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Side 25 av 25

