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GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 24.10.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/1000    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 57/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til kommunestyremøte 24.10.19 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer tirsdag 15.10.19 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 24.10.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/1001    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 58/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 24.10.19 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøtet avholdes 24.10.19  

Rådmann har fått foreløpig saksliste til godkjenning.  

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 15.10.19 
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GODKJENNING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 014 &18  

Arkivsaksnr.: 19/908    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 59/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner Kommunestyrevalget 2019. 

2. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er 

godkjent i Kommunestyret. 

3. Eventuell klage skal være skriftlig og fremsettes for Valgstyret, Postboks 38, 9790 

Kjøllefjord 

 

 

Vedlegg: 

Valgstyrets møteprotokoll 

Møtebok kommunestyrevalget 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det er ikke kommet inn klage på kommunestyre- og fylkestingsvalget. Mulighet for å klage på 

forberedelse/gjennomføring av valget var annonsert og klagefrist var 16.9.19, jf. Valgloven § 

13-2 (1).   

 

Alle de valgte representantene er underrettet om valgresultatet, og krav om vilkår for 

valgbarhet i hele valgperioden.  

 

Valglovens § 13-4 fastsetter at det nyvalgte kommunestyret avgjør om valget er gyldig. 

Kommunestyret skal som første sak i det konstituerende møtet, ta stilling til dette. 

 

Dersom kommunestyret finner at valget er gjennomført i henhold til regelverket, godkjennes 

valget. Valgstyrets møtebok er grunnlaget for valgstyrets innstilling og således 

kommunestyrets beslutning.  

 

Valgadministrasjonen og valgstyret gikk gjennom reglene for hva som skal til for å forkaste 

stemmer, og saker som var til behandling ble håndtert underveis på valgdagen. Valgstyret var 

samlet til møte 10.9.19 hvor møtebok for kommunestyrevalget ble gjennomgått, samt at 

valgstyret observerte den siste opptellingen og selve valgoppgjøret. Konklusjonen er at valget 

ble gjennomført uten feil. Det har ikke dukket opp prinsipielle saker som valgstyret har måttet 

ta stilling til, og det er ikke kommet noen formelle klager. 
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I hht. Valglovens § 13-2, pkt 2 må en eventuell klage over valgoppgjøret fremmes innen sju 

dager etter at valgoppgjøret er godkjent i kommunestyret. Klagen må være skriftlig og 

fremsettes for Valgstyret. 

 

 

 

Vurdering: 

Det er ikke kommet inn klage på Kommunestyrevalget 2019. 

Valgadministrasjonen tilrår at kommunestyrevalget godkjennes. 
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VALG AV FORMANNSKAP 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/909    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 60/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Lebesby formannskap: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentanter til Lebesby formannskap: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Det skal velges 7 medlemmer til formannskapet. I tillegg til valg av 7 medlemmer, skal det 

etter bestemmelsene velges varamedlemmer, som skal være to mer enn antall medlemmer som 

hver gruppe/parti får i formannskapet, jf. § 7-6 og § 7-7. Valget gjøres for fire år, og 

medlemmene skal velges av og blant de faste medlemmene av kommunestyret. 

Det nye formannskapets medlemmer og varamedlemmer skal velges i det konstituerende 

møtet. 

Bestemmelsene om valg til formannskap finnes i kommunelovens § 5-6. Formannskap og 

varamedlemmer må være faste representanter i kommunestyret. Valget foretas som 

forholdstallsvalg hvis minst ett medlem foreslår det, ellers som avtalevalg jf. § 7-4 og § 7-7. 

 

 

§ 5-6.Formannskap og fylkesutvalg 

Kommunestyret velger selv formannskap med minimum fem medlemmer. 

Kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal ikke ha 

formannskap eller fylkesutvalg. 
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Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet og fylkesutvalget velges for fire år 

av og blant medlemmene av kommunestyret eller fylkestinget. Valget holdes som 

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

Formannskapet og fylkesutvalget kan opprette et arbeidsutvalg som består av 

medlemmer fra formannskapet eller fylkesutvalget. 

Formannskapet og fylkesutvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak 

i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv 

har bestemt noe annet. 

Formannskapet og fylkesutvalget innstiller til kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak i økonomisaker som nevnt i § 14-3 tredje ledd og til skattevedtak. Formannskapet 

og fylkesutvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvis ikke noe annet følger 

av lov. 

 

 

§ 7-4.Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg 

Medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett 

medlem krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg. 

Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg. 

 

  

§ 7-5.Listeforslag ved forholdsvalg 

Forholdsvalg foregår på grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listene skal 

være innlevert på forhånd. Partier eller grupper som er representert i det velgende 

organet, kan bare levere ett listeforslag hver. Antall navn på listen kan være dobbelt så 

høyt som antall medlemmer som skal velges. Kandidater fra et parti eller en gruppe kan 

bare føres opp på partiets eller gruppens listeforslag eller på en fellesliste som utgår fra 

flere partier eller grupper. 

Hvis det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert 

med minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Hvis det skal 

velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Ved valg til 

folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller 

fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette 

leddet følges så langt det er mulig. 

Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det partiet eller den 

gruppen som fremmer forslaget. Den som underskriver forslaget, må være medlem av 

det velgende organet. 

 

 

§ 7-6.Valgoppgjør ved forholdsvalg 

Ved valgoppgjøret fordeles organets medlemsplasser på de ulike listene etter hvor 

mange stemmesedler hver liste har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Hvis flere 
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lister har samme kvotient, tilfaller plassen den av listene som har fått flest stemmer. Har 

listene fått like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, pekes medlemmene 

fra den enkelte listen ut i den rekkefølgen de står oppført på det innleverte listeforslaget. 

Hvis en liste får minst fire medlemmer i organet, skal hvert kjønn være representert 

med minst 40 prosent fra listen. Får listen tre eller færre medlemmer i organet, skal 

begge kjønn være representert fra listen. Viser det seg at utpekingen etter andre ledd vil 

føre til at kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal kandidater fra det 

underrepresenterte kjønnet rykke opp på listen inntil kravet er oppfylt. 

Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av 

kommunestyret eller fylkestinget, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, 

skal reglene i tredje ledd følges så langt det er mulig. 

Hver liste skal tildeles varamedlemmer. Så langt det er mulig, skal det være to flere 

varamedlemmer enn faste medlemmer. Varamedlemsplassene fordeles i samsvar med 

andre og tredje ledd. 

 

  

§ 7-7.Avtalevalg 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte 

organer skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 

Valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og 

varamedlemmer. Innstillingen skal inneholde like mange navn som det skal velges 

medlemmer, og det skal angis hvilket parti eller hvilken gruppe medlemmene 

representerer. Innstillingen kan også inneholde navn på varamedlemmer for hvert parti 

eller hver gruppe. Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste 

medlemmene fra partiet eller gruppen. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret 

eller fylkestinget. 

Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være 

representert i organet med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre 

medlemmer, skal begge kjønn være representert i organet. Viser det seg at et valg etter 

andre ledd vil føre til at kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal det 

nødvendige antallet kandidater fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å 

oppfylle kravet. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av 

medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for 

folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt det er mulig. 

Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges. 

 

Vurdering: 
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VALG AV ORDFØRER 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/910    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 61/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger ____________________________ som ordfører for 

valgperioden 2019-2023. 

 

 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

 

Valg av ordfører og varaordfører blir regulert av kommuneloven § 6-2 og reglene om 

flertallsvalg i § 7-8. Kommunestyret velger selv ordfører og varaordfører i det konstituerende 

møtet, jf. § 7-1 tredje ledd.   

 Ordfører og varaordfører skal velges for hele valgperioden, jf. § 6-2 andre ledd andre 

punktum. Det er altså ikke lov at to kandidater deler på vervet med en periode på to år hver.   

  

De som er valgbare til vervene som ordfører og varaordfører er bare de faste medlemmene av 

formannskapet. I kommuner med parlamentarisk styreform, er det bare faste medlemmer av 

kommunestyret som er valgbare til vervene som ordfører og varaordfører. 

 

Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp 

som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

 

Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg.  

 

 

 

§ 6-2.Valg av ordfører og varaordfører 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv ordfører og varaordfører blant 

formannskapets eller fylkesutvalgets medlemmer. 

Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren og 

varaordføreren velges for hele valgperioden. 
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I kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal 

ordfører og varaordfører velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som 

ordfører. En ny varaordfører skal da velges midlertidig. Hvis ordføreren trer endelig ut av 

vervet, skal det velges en ny ordfører. 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV VARAORDFØRER  2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/911    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 62/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger ____________________________ som varaordfører for 

valgperioden 2019-2023. 

 

 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Valg av ordfører og varaordfører blir regulert av kommuneloven § 6-2 og reglene om 

flertallsvalg i § 7-8. Kommunestyret velger selv ordfører og varaordfører i det konstituerende 

møtet, jf. § 7-1 tredje ledd.   

 Ordfører og varaordfører skal velges for hele valgperioden, jf. § 6-2 andre ledd andre 

punktum. Det er altså ikke lov at to kandidater deler på vervet med en periode på to år hver.   

  

De som er valgbare til vervene som ordfører og varaordfører er bare de faste medlemmene av 

formannskapet. I kommuner med parlamentarisk styreform, er det bare faste medlemmer av 

kommunestyret som er valgbare til vervene som ordfører og varaordfører. 

 

Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp 

som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

 

Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg.  

 

 

 

§ 6-2.Valg av ordfører og varaordfører 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv ordfører og varaordfører blant 

formannskapets eller fylkesutvalgets medlemmer. 

Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren og 

varaordføreren velges for hele valgperioden. 

I kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal 

ordfører og varaordfører velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 



  Sak 62/19 

 

 Side 13 av 30   

 

Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som 

ordfører. En ny varaordfører skal da velges midlertidig. Hvis ordføreren trer endelig ut av 

vervet, skal det velges en ny ordfører. 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV KONTROLLUTVALG   2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/912    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 63/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Kontrollutvalg for perioden 2019- 

2023: 

 

5 faste medlemmer med varamedlemmer:  

Som leder velges: __________________________________  

Som nestleder velges:__________________________________  

 

Funksjonstiden er 4 år og følger kommunestyreperioden. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Informasjon vedrørende valg av kontrollutvalg 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Etter § 23-1 første ledd velger kommunestyret selv ett kontrollutvalg som på vegne av 

kommunestyret skal føre løpende kontroll med forvaltninga i kommunen. Kommunestyret 

velger også selv leder og nestleder i kontrollutvalget.   

  

Etter § 23-1 andre ledd skal kontrollutvalget ha minst fem medlemmer. Dette er en økning i det 

laveste tallet på medlemmer sammenlignet med tidligere lov. Minst ett av medlemmene i 

utvalget skal velges mellom medlemmene av kommunestyret. I den nye loven er det også tatt 

inn regel om at lederen ikke kan være medlem av samme parti eller samme gruppe som 

ordføreren i kommunen.   

  

De vanlige kravene til valgbarhet i § 7-2 og hvem som er utelukket etter § 7-3 gjelder også for 

kontrollutvalget. I § 23-1 tredje ledd bokstav a-h er det særlige regler om hvem som ikke kan 

velges til kontrollutvalget. Dette er: 

 

 Ordfører og varaordfører 

 Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet 

 Medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med myndighet til å ta avgjørelse 

(merk at medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret likevel er valgbare) 
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 Medlemmer av kommuneråd 

 Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité   

 Ansatte i kommunen 

 Personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret 

eller bedriftsforsamlingen, i ett selskap som kommunen har eierinteresser i 

 Personer som har ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styre i et 

interkommunalt politisk råd, eller et kommunalt oppgavefelleskap 

  

 

  

Som det fremgår av lista, viderefører den nye loven at en person som er tilsett i kommunen 

ikke kan velges til kontrollutvalget, og dette gjelder uavhengig av hva stillingsprosent 

vedkommende er tilsatt i. Bakgrunnen for dette er hensynet til å sikre at kontrollutvalget og 

medlemmene skal være uavhengig og uten bindinger til kommunen. Dessuten vil en hindre at 

medlemmer av kontrollutvalget får saker til behandling som gjelder dem selv eller 

virksomheten der de er tilsatt. 

    

 Kommunestyret kan når som helst holde nyvalg av medlemmene i kontrollutvalget, jf. 

kommunelova § 23-1 fjerde ledd. I motsetning til det som gjelder for utvalg, kan 

kommunestyret ikke vedta å legge ned kontrollutvalget i valgperioden. Kontrollutvalget er ett 

lovpålagt organ.   

Utvalgets oppgaver er nærmere omtalt i kapittel 23 i kommuneloven og forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon, fastsatt av departementet 17. juni 2019.   

 

Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget. 

 

Etter kommuneloven § 7-4 holdes valg av medlemmer til folkevalgte organer som forholdsvalg 

hvis minst ett medlem krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg.  

 

Ved forholdsvalg stiller kommuneloven krav til kjønnsmessig balanse blant kandidatene på 

listeforslagene, jf. § 7-5. Skal det velges fire eller flere, skal hvert kjønn være representert med 

minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Partier eller grupper som 

er representert i kommunestyret, kan bare levere ett listeforslag hver. Antall navn på listen kan 

være dobbelt så høyt som antall medlemmer som skal velges. Listene skal være innlevert på 

forhånd.  

 

Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 7-7, krav om at det skal være kjønnsmessig balanse 

blant de medlemmene som velges. Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert 

kjønn være representert i organet med minst 40 prosent. Innstilling med forslag til medlemmer 

og varamedlemmer skal inneholde like mange navn som det skal velges medlemmer, og det 

skal angis hvilket parti eller gruppe medlemmene representerer. Forslaget skal inneholde navn 

på varamedlemmer for hvert parti eller hver gruppe. Antall varamedlemmer kan være inntil to 

flere enn de faste medlemmene på partiet/gruppen. Innstillingen vedtas enstemmig av 

kommunestyret.  

 

Etter kommuneloven § 7-4 velges leder og nestleder for folkevalgte organ ved flertallsvalg. 
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§ 23-1.Kontrollutvalget 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende 

kontroll på deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige 

medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme 

parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. 

Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

Utelukket fra valg er 

a) ordfører og varaordfører 

b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 

c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet.  

Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 

d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 

e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 

f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 

g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller  

bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av  

styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på 

nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene 

velges på nytt. 

 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/913    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 64/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyret velger Formannskapet utvidet med 2 representanter fra 

arbeidstakerorganisasjon til administrasjonsutvalg. 

Arbeidstakerorganisasjonene utpeker selv sine medlemmer med varamedlemmer. 

 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

 

§ 5-11.Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) 

I alle kommuner og fylkeskommuner skal det opprettes ett eller flere 

partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder 

forholdet mellom de ansatte og kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver. Hvis 

minst 3/4 av de ansatte ønsker det, kan slike utvalg erstattes med andre ordninger. 

Partssammensatte utvalg settes sammen av representanter for kommunen eller 

fylkeskommunen og for de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de 

ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for 

kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv 

kommunens eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant 

disse. 

For de ansattes representanter gjelder valgbarhetsreglene i §§ 7-2 og 7-3, bortsett 

fra bostedskravet. 

For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for andre utvalg etter § 5-7. 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV ELDRERÅD  2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/914    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 65/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Eldrerådet for 2019-2023: 

 

1. Faste representanter fra brukere…………………………………………….. 

2. Vararepresentanter………………………………………………………………. 

3. Som kommunens representant velges:………………………………………….. 

4. Som kommunens vararepresentant velges:………………………………………… 

 

Eldrerådet velger selv leder og nestleder. 

 

 

Vedlegg: 

Forslag fra Demensforening 

Forslag fra LHL Kjøllefjord 

Forslag fra Kjøllefjord pensjonistforening 

Forslag fra Helge Masternes 

Reglement for Lebesby Eldreråd 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

 

Kommunestyret skal selv velge et eldreråd. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på 

valgtidspunktet ha fylt 60 år.  

 

I henhold til vedtatt reglement for Lebesby Eldreråd om valg og sammensetting skal Eldrerådet 

ha 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Et av medlemmene bør være fra Laksefjordområdet. 

Kommunestyret velger kommunens representant og vararepresentant til Eldrerådet. 4 

medlemmer og vara skal være foreslått av pensjonistforeninger eller andre organisasjoner som 

driver aktivt for eldre i kommunen.  
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§ 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 

annet medvirkningsorgan for ungdom 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode 

på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom 

skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 

kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder 

henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for 

rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

 

Vurdering: 
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VALG AV PLAN- TEKNISK OG MILJØUTVALG 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/915    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 66/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

 

  

1. Lebesby kommunestyre velger følgende faste medlemmer til Utvalg for Plan – Teknisk og Miljø: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________  

2. Lebesby kommunestyre velger følgende varamedlemmer til Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________  

3. Som leder velges:_______________________________________________________  

4. Som nestleder velges: ___________________________________________________  

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det er vedtatt at utvalget skal ha 5 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges av 

Kommunestyret. Det skal velges leder og nestleder blant medlemmene  

Reglene om oppretting og valg av kommunale nemnder finn en i kommuneloven § 5-7. 

 

Etter kommuneloven § 7-4 holdes valg av medlemmer til folkevalgte organer som forholdsvalg 

hvis minst ett medlem krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg.  

 

Ved forholdsvalg stiller kommuneloven krav til kjønnsmessig balanse blant kandidatene på 

listeforslagene, jf. § 7-5. Skal det velges fire eller flere, skal hvert kjønn være representert med 

minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Partier eller grupper som 

er representert i kommunestyret, kan bare levere ett listeforslag hver. Antall navn på listen kan 
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være dobbelt så høyt som antall medlemmer som skal velges. Listene skal være innlevert på 

forhånd.  

 

Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 7-7, krav om at det skal være kjønnsmessig balanse 

blant de medlemmene som velges. Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert 

kjønn være representert i organet med minst 40 prosent. Innstilling med forslag til medlemmer 

og varamedlemmer skal inneholde like mange navn som det skal velges medlemmer, og det 

skal angis hvilket parti eller gruppe medlemmene representerer. Forslaget skal inneholde navn 

på varamedlemmer for hvert parti eller hver gruppe. Antall varamedlemmer kan være inntil to 

flere enn de faste medlemmene på partiet/gruppen. Innstillingen vedtas enstemmig av 

kommunestyret.  

 

 

§ 5-7.Utvalg 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og 

fylkeskommunale formål og for deler av den kommunale eller fylkeskommunale 

virksomheten. Kommunestyret kan selv også opprette utvalg med ansvar for en 

geografisk del av kommunen (kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal 

ha minst tre medlemmer. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige 

medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter 

selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet 

hvis ikke noe annet følger av lov. 

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant 

medlemmene av utvalget. Dette kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger 

arbeidsutvalg. 

Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker 

som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har 

bestemt noe annet. Kommunedelsutvalg kan i tillegg gi lederen av administrasjonen i 

kommunedelen tilsvarende myndighet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge 

utvalg. 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV FORLIKSRÅD 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/921    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 67/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre velger følgende til arbeidsutvalg som skal foreslå kandidater til 

forliksråd og de øvrige domstolutvalgene i perioden 2019-2023: 

 

 Ordfører 

 Leder personal- og servicekontor 

 Konsulent personal- og servicekontor 

 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Domstolloven 

 

Faktaopplysning: 

Før kommunestyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet settes det ned ett 

arbeidsutvalg. I forrige periode besto arbeidsutvalget av ordfører, rådmann og personal- og 

serviceleder. Det vil være uheldig om kommunestyret foreslår medlemmer som ikke oppfyller 

lovkrav, det er derfor viktig at kandidater sjekkes i henhold til dette. 

 

Det skal oppnevnes 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Kommunestyret utpeker leder av 

forliksråd. Det skal være både kvinner og menn blant faste og varamedlemmer. Namsmannen 

er sekretariat for rådet.  

Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av forliksråd oppfyller vilkårene etter §§ 

71-74. Arbeidsutvalget sjekker de i henhold til lovkrav før kommunestyret endelig oppnevner 

medlemmene. 

 

 

§ 27.I hver kommune skal det være et forliksråd. 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant 

medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. 

Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av 

de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. 

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal 

ha to eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene 
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formannen velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre 

formennene i den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som 

leder for domstolen. 

Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene 

fastsettes i samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan 

departementet fastsette at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et 

midlertidig tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven.1 

Den alminnelige namsmannen er sekretariat for forliksrådene i sitt distrikt. Kongen 

kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet. 

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme 

domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer 

beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange 

medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal 

sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. 

Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57. 

 

§ 56.Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år. For øvrig gjelder § 70 annet ledd nr. 1 om 

en øvre aldersgrense og §§ 71-74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. 

Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til 

oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. 

Den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta i mot valg. 

 

§ 71.Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og  

ansatte ved Statsministerens kontor, 

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt 

 begrenset politimyndighet, 

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et  

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del  

i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

0   

§ 72.Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65, 

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens  

start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10  

år siden dommen var rettskraftig, 

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre 
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 fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen 

 var rettskraftig eller vedtakelsen, 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven 

 kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år  

siden avgjørelsen var rettskraftig. 

 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden 

av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg 

etter første ledd. 

0   

§ 73.Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72. 

For kontroll etter § 72 kan det foretas vandelsvurdering etter reglene i 

politiregisterloven § 45. 

0   

§ 74.En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige 

grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av 

lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. 

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen. 

 

Vurdering: 

Det er mest hensiktsmessig at ansatte i sekretariatet møter sammen med ordfører.  
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VALG AV REPRESENTANT TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUND 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/925    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 68/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger Ordfører……………………………………………… 

til fast representant til Kommunenes Sentralforbund for perioden 2019- 2023 

 

2. Varaordfører ……………………………………………………………………. 

velges som vararepresentant 2019- 2023 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunenes Sentralforbund – KS er alle norske kommuners interesseorganisasjon. KS 

påvirker og veileder kommunene i alle spørsmål som har med tjenesteproduksjon å gjøre; 

Økonomi, personal, arbeidsgiver, utdanning/opplæring, helse, tariff og avtaler m.v. 

Kommunenes sentralforbund er delt i regioner og fylker. Lebesby kommune tilhører Troms og 

Finnmark. 

De faste møter for kommunene er KS sine arbeidsgiverkonferanser høst – og vår, der 

ordfører, rådmann og fagprofesjoner (alt etter hvilket tema som er oppe). Dagsaktuelle tema 

er ofte oppe til debatt. Uttalelser fra KS er blant annet aktuelt i budsjettdebatter og andre 

viktige saker blir tatt med til departementet når det er samarbeidsmøter mellom KS og KMD. 

 

Vurdering: 
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VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD 2019 - 

2023 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/928    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 69/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende som kommunens representanter til Kirkelig 

Fellesråd for perioden 2019 – 2023 

 

1. Fast medlem: ……………………………………………………….……………………. 

2. varamedlem:……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Kirkeloven 

 

Faktaopplysning: 

Det skal velges en representant med vara fra Lebesby kommune. 

 

 

§ 12.Sammensetningen av kirkelig fellesråd. 

Kirkelig fellesråd består av: 

a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte  

menighetsråd, 

b) en representant valgt av kommunen, og 

c) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning  

dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a. 

Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra 

hvert menighetsråd. 

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 

år. 

Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet. 

Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan 

innkalle andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett. 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL KOMREV NORD IKS OG 

KONTROLLUTVALGAN IS  2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/923    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 70/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende: 

 

1. Leder av Kontrollutvalget ………………………… ………………………………... 

er kommunens representant til representantskapet i KOMREV NORD IKS. 

 

2. Leder er også kommunens representant i styret til Kontrollutvalgan IS. 

3. Nestlederen i Kontrollutvalget velges som vararepresentant til begge verv over. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

Vedtekter for KOMREV NORD IKS 

Vedtekter for Kontrollutvalgan IS 

 

Faktaopplysning: 

 

I henhold til vedtekter for KOMREV NORD IKS og Kontrollutvalgan IS skal leder av 

kontrollutvalget være kommunens representant. Nestleder i kontrollutvalgan er leders vara. 

 

§ 7 Representantskapet 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen 

velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant. 

Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en 

representant hver i representantskapet. 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse 

representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer. 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

 

 

Kontrollutvalgan 

KAP. 7. STYRET 

7.1 

Sekretariatet ledes av et styre. 
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Styret, som velges for kommunestyreperioden på 4 - fire - år, har ett medlem fra hver 

kommune. Styret består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som 

personlige varamenn. Styret sitter inntil nytt styre er valgt. 

Styret utpeker selv styrets leder og dets nestleder, etter forslag fra kontrollutvalget i 

eierkommunene/fylkeskommunen. 

 

Vurdering: 
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FRITAK FRA POLITISKE VERV - ANNIKKEN BERGERUD 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 19/1002    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 71/19 Kommunestyret 24.10.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 14 – 1b at Annikken 

Bergerud ikke lenger er valgbar til politiske verv for valgperioden 2019-2023  

2. Jan Holm Hansen rykker opp som fast medlem til Kommunestyret jf. Kommunelovens § 

16-2 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Annikken Bergerud var valgbar da valglistene ble godkjent. Etter valget har hun imidlertid 

takket ja til stilling som sekretær ved servicekontoret. Til stillingen ligger møtesekretær for 

politiske- og administrative utvalg. I henhold til kommuneloven er Annikken ikke lenger 

valgbar. Jan Holm Hansen rykker opp fra varaplass til fast plass i kommunestyret, i henhold til 

mandatkåring. 

 

 

 

§ 14.Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg. 

1. Ved valg til 

- formannskap og fylkesutvalg 

- faste utvalg 

- kommunedelsutvalg 

- kontrollutvalg 

- kommuneråd og fylkesråd 

- kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover 

gjelder følgende regler: 

a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre  

og fylkesting, og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i  

vedkommende kommune eller i en av kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg  

kan kommunestyret vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i  

vedkommende kommunedel, er valgbare. 

Den som ikke har nådd stemmerettsalder, er valgbar, men ikke pliktig til å ta 

imot valg. 

b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende 
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 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. 

c) Rett til å kreve seg fritatt fra valg har den som har gjort tjeneste som medlem av  

vedkommende organ de siste fire år. Den som er medlem av et parti som er registrert  

etter partiloven kapittel 2, kan nekte valg på grunnlag av listeforslag som ikke er framsatt  

av dette partiet. 

 

§ 16.Opprykk og nyvalg. 

1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt  

mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall,  

trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er  

valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg,  

trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 

 

 

Vurdering: 
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