
 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 28.10.2015 

Tidspunkt: 10:15 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.  

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 45/15 Valg av formannskap  2015/722 

PS 46/15 Valg av ordfører  2015/722 

PS 47/15 Valg av varaordfører  2015/722 

PS 48/15 Godkjenning av møtebok  2015/639 

PS 49/15 Valg av kontrollutvalg  2015/722 

PS 50/15 Valg av utsending til KS Fylkesmøte  2015/722 

PS 51/15 Valg av valgnemnd  2015/722 

 

 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2015/722 -4 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 13.10.2015 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

45/15 Kommunestyret 28.10.2015 

Valg av formannskap 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven (LOV-1992-09-25-107) 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret velger selv formannskap, medlemmer og varamedlemmer. 

Saksopplysninger 

Kommunelovens § 8 gir bestemmelser for valg av formannskap. Det er kommunestyret selv som 

velger et formannskap. Valget skal skje i kommunestyrets konstituerende møte, og gjelder for 

fire år. 

Formannskapets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Valget holdes som 

forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.  

Regler for kjønnsmessig balanse gjelder alle faste utvalg (jf kommunelovens § 36 nr 2 og §37 nr 

3 for forholdsvalg hhv 38a nr 3 for avtalevalg), ved valg av varamedlemmer gjelder regelen 

tilsvarende. For formannskap (og fylkesutvalg) dog kun så langt det er mulig. 

Det er den tjenestegjørende ordfører som har ansvar for å kalle sammen de nye medlemmene til 

møtet, og som også leder møtet under de konstituerende valg; det vil si valg av 

formannskapsmedlemmer, ordfører og vararepresentanter for disse. Skal det foretas andre valg i 

møtet, for eksempel av nemnder, overtar den nyvalgte ordføreren ledelsen (jf kommunelovens § 

17 nr 3 andre setning). 

Formannskapet er rådgivende organ i eierskapsspørsmål i selskaper der kommunen har 

eierinteresser. Styrerepresentanter og utsending til generalforsamlinger har møte- og talerett i 

slike saker. Valg av styrerepresentanter i disse selskapene drøftes på forhånd i formannskapet. 

Formannskapet behandler søknader om fritak for eiendomsskatt. 
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Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak og innstiller 

årsregnskap. Formannskap tillegges også myndighet til å treffe vedtak i hastesaker i henhold til 

§ 13 i kommuneloven. Formannskapet er også valgstyre (valgloven § 4-1), 

administrasjonsutvalg, kommunens faste utvalg for plansaker og næringsutvalg.  

 

Vurdering 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/722 -5 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 13.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

46/15 Kommunestyret 28.10.2015 

 

Valg av ordfører 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven (LOV-1992-09-25-107, lov om kommuner og fylkeskommuner) 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret velger selv ordfører. 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til kommuneloven (§9) er det kommunestyret selv som velger ordfører og 

varaordfører, og valget foretas for hele valgperioden. Det er bare den som er valgt til medlem av 

formannskapet som kan velges til ordfører. Varamedlemmer kan altså ikke velges (jf Bernt og 

Overå: Kommentarutgaven til kommuneloven, 6. utgave 2014). 

 

I kommunelovens § 17 forutsettes det at ordfører velges på kommunestyrets konstituerende 

møte. 

 

Etter bestemmelsene i kommunelovens § 35-3 skal valg av leder og nestleder for et folkevalgt 

organ holdes som flertallsvalg.  

 

 

 

PS 46/15



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/722 -6 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 13.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

47/15 Kommunestyret 28.10.2015 

 

Valg av varaordfører 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven (LOV-1992-09-25-107, lov om kommuner og fylkeskommuner) 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret velger selv varaordfører.  

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til kommuneloven (§ 9) er det kommunestyret selv som velger varaordfører, og valget 

foretas for hele valgperioden. Det er bare den som er valgt til medlem av formannskapet som 

kan velges til varaordfører.  

 

I kommunelovens § 17 forutsettes det at varaordfører velges på kommunestyrets konstituerende 

møte. 

 

Etter bestemmelsene i kommunelovens § 35-3 skal valg av leder og nestleder for et folkevalgt 

organ holdes som flertallsvalg.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/722 -7 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 13.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

48/15 Kommunestyret 28.10.2015 

 

Godkjenning av møtebok 

 

Vedlegg 

1 Møteprotokoll - kommunestyrevalget 2015 

2 Møteprotokoll - fylkestingsvalget 2015 

 

Rådmannens innstilling 

Møteboka (valgprotokollen) godkjennes 

 

 

Saksopplysninger 

 

Vurdering 
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2015/722 -7 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 13.10.2015 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

49/15 Kommunestyret 28.10.2015 

Valg av kontrollutvalg 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven (LOV-1992-09-25-107) 

Reglement for politiske styringsorgan, vedtatt i kommunestyret 12.mars 2014 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret velger kontrollutvalg for perioden 2015-2019. Utvalget består av 3 medlemmer 

og 3 varamedlemmer. 

Saksopplysninger 

Kommunen er pålagt å ha et kontrollutvalg gjennom en forskrift fra Kommunal- og 

regionaldepartementet med hjemmel i kommuneloven. 

Kommunens reglement sier følgende om valg og sammensetning av kontrollutvalget: 

Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med medlemmer og 

varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også leder og nestleder. 

Kontrollutvalget bør i størst mulig grad ha representanter fra alle politiske partier eller grupper 

representert i kommunestyret. (Alternativt: Leder skal velges fra opposisjonen/kontrollutvalgets 

flertall skal velges fra opposisjonen.) 

Det velges så mange medlemmer og varamedlemmer som kommunestyret ved hvert valg 

bestemmer, dog minst tre medlemmer og tre varamedlemmer.  

Det er ikke personlige varamedlemmer. Første varamedlem bør velges blant kommunestyrets 

medlemmer.  

De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i 

kommunestyret, skal også gå delta på kommunens folkevalgtopplæring.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/722 -8 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 13.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

50/15 Kommunestyret 28.10.2015 

 

Valg av utsending til KS Fylkesmøte 

Henvisning: 

- Vedtekter KS 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret velger en utsending med vara til KS Fylkesmøte. 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til KS’ vedtekter skal utsending til KS organer foretas i de konstituerende møter i 

nyvalgte kommunestyrer. Skjervøy kommune skal ut fra innbyggertall velge 1 representant med 

vararepresentant til fylkesmøte i KS Troms. 

 

Vedtektene sier videre i pkt. 12.11: «Kommunens representanter velges blant faste 

kommunestyrerepresentanter eller kommune-/byråder i kommunestyrets konstituerende møte 

(jfr § 3). Ordføreren bør være blant representantene.»  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/722 -9 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 13.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

51/15 Kommunestyret 28.10.2015 

 

Valg av valgnemnd 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret velger valgnemnd for perioden 2015-2019. 

 

 

Saksopplysninger 

For valg av øvrige styrer, råd og utvalg velges ei nemnd som utarbeider forslag på medlemmer 

og varamedlemmer til neste kommunestyremøte. 
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