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Saker til behandling 

1/19 Kommunestyrevalget 2019 - Godkjenning 
 
Arkivsak-dok. 19/00599-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 10.10.2019 1/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kommunestyrevalget 2019 og de resultater som framgår av møtebok for valgstyret 
godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Valgstyrets møtebok av 11/9-19. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Valgstyrets møtebøker er grunnlag 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 gyldighet 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 kommunestyret kjenner valget ugyldig, skal det sendes melding til 
departementet. Det er departementet som påbyr omvalg, jfr. Valglovens § 13-4 fjerde 
ledd. Dersom kommunestyret finner at valget er gjennomført i henhold til regelverket, 
godkjennes valget. Deretter velges formannskap, ordfører osv.  
 
Ny kommunelov trer i kraft ved konstituering av kommunestyret. 
 
 
Kommuneloven § 7-1 (ny kommunelov) sier følgende: 
  
Etter valgoppgjøret ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er avsluttet, skal 
sittende ordfører kalle inn til konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret eller 
fylkestinget. Medlemmene skal innkalles med minst 14 dagers varsel, og møtet skal 
holdes innen utgangen av oktober måned. Minst 2/3 av medlemmene må være til 
stede for at kommunestyret eller fylkestinget skal kunne treffe vedtak. 
 
Som første sak i det konstituerende møte tar kommunestyret og fylkestinget stilling til 
kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er gyldig, jf. valgloven § 13-4 første ledd. 
Hvis kommunen har avholdt direkte valgt til kommunedelsutvalg, tar kommunestyret 
stilling til om dette valget er gyldig, før øvrige valg avholdes. 
 
Når det er avgjort at valg som nevnt i andre ledd er gyldig, velges formannskap eller 
fylkesutvalg, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg for den nye valgperioden. I det 
konstituerende møtet bør det også velges medlemmer av andre folkevalgte 
kommunale eller fylkeskommunale organer og ledere for disse organene. Valg av 
leder kan overlates til organet selv hvis ikke denne loven eller en annen lov 
bestemmer noe annet.  
 
Kommunestyret, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon 
fra det konstituerende møtet. Andre folkevalgte organer, ordfører og varaordfører trer 
i funksjon straks de er valgt. 
 
For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i den konstituerende 
møtet, utvidet de sittende medlemmenes funksjonstid til det er avholdt nyvalg, men 
ikke lenger enn til første årsskifte i den nye valgperioden. 
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Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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2/19 Valg av formannskap 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok. 19/00672-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 10.10.2019 2/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Som medlemmer i formannskapet velges: 
 
Som varamedlemmer til formannskapet velges: 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Etter kommunelovens § 5-6 (ny kommunelov) skal det velges formannskap på 
minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for 
fire år og blant de faste medlemmene av kommunestyret. Dette innebærer at 
kommunestyret ikke kan omorganiseres eller gjøre nyvalg av formannskapet i løpet 
av en valgperiode.  
 
Medlemmene skal velges på vanlig måte, det vil si at det skal være avtalevalg så 
lenge det ikke er minst ett medlem som krev forholdsvalg. 
 
Dette sier kommuneloven § 7-5 om listeforslag ved forholdsvalg: 
 
Forholdsvalg foregår på grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listene skal 
være innlevert på forhånd. Partier eller grupper som representert i det velgende 
organ, kan bare levere ett listeforslag hver. Antall navn på listene kan være dobbelt 
så høy som antall medlemmer som skal velges. Kandidater fra ett 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 % 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 ledd 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. 
 
Dette sier kommuneloven § 7-6 om forholdsvalg: 
 
Ved valgoppgjør 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 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 firemedlemmer 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 
underrepresenterte kjønnet rykke opp på listen inntil kravet er oppfylt. 
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Ved valg til folkevalgte organ som etter lov bare består av medlemmer av 
kommunestyret eller fylkestinget, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte 
organer, skal reglene i tredje ledd følgen så langt det er mulig. 
 
Hver liste skal tildeles varamedlemmer. Så lang det er mulig, skal det være to flere 
varamedlemmer enn fastemedlemmer. Varamedlemsplassene fordeles i samsvar 
med andre og tredje ledd. 
 
Dette sier kommuneloven § 7-7 om 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. 
 

Merknader: 
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3/19 Valg av ordfører og varaordfører 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok. 19/00674-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 10.10.2019 3/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Som ordfører i Berlevåg kommune 2019 – 2023 velges: 
 
Som varaordfører i Berlevåg kommune 2019 – 2023 velges: 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Ordfører og varaordfører velges etter bestemmelsene i kommuneloven § 6-2 (ny 
kommunelov). Kommunestyret velger selv blant formannskapets faste medlemmer 
ordfører og varaordfører. Valget foretas for hele valgperioden. 
 
Dersom en kommunestyrerepresentant krever det, skal det holdes skriftlig 
avstemming.  
 
Kommuneloven – Valg av ordfører og varaordfører § 6-2: 
 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv ordfører og varaordfører blant 
formannskapets medlemmer. 
 
Den som velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Ordfører og 
varaordfører velges for hele valgperioden. 
 
I kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal 
ordfører og varaordfører velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
 
Hvis ordfører trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordfører opp som ordfører. En 
ny varaordfører skal da velges midlertidig. Hvis ordfører trer endelig ut av vervet, skal 
det velges en ny ordfører.  
 

Merknader: 
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4/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok. 19/00678-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 10.10.2019 4/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Som medlemmer i kontrollutvalget velges: 
 
Som varamedlemmer i kontrollutvalget velges: 
 
Leder: 
 
Nestleder: 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Etter kommunelovens § 23-1 (ny kommunelov) skal kommunestyret velge 
kontrollutvalg. Kommunestyret velger leder og nestleder i kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet, etter valg av formannskap, 
ordfører og varaordfører. 
 
Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen – et stadig mer 
sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt satsing på forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Dette gjør at kommunestyret må prioritere utvalget høyere nå enn 
før. 
 
Kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer og minst ett av medlemmene i 
utvalget skal velges mellom medlemmene av kommunestyret. Lederen av 
kontrollutvalget kan ikke være medlem av samme parti eller samme gruppe som 
ordføreren i kommunen.  
 
Hvem som er utelukket for å velges inn i kontrollutvalget: 
 

- Ordfører og varaordfører 
- Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet 
- Medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med myndighet til å ta 

avgjørelser (medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret er likevel 
valgbare) 

- Medlem av kommuneråd 
- Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomite  
- Tilsatte i den aktuelle kommunen 
- Personer som har ledende stilling eller som er medlem eller varamedlem av 

styret eller bedriftsforsamling i et selskap som kommunen har egeninteresse i 
- Personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem 

av styret i et interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap  
 
Det siste punktet er nytt i loven, og gjelder i de tilfeller der representantskapet i et 
interkommunalt samarbeid har opprettet ett underordnet styringsorgan etter for 
eksempel § 18-3 fjerde ledd og § 19-3 femte ledd. Dersom ett slikt organ i realiteten 
er ett «styre» med de oppgaver og myndighet som normalt er styreoppgaver, så kan 
medlemmer og varamedlemmer i dette organet ikke velges til kontrollutvalg. 
 
Som det framgår i den nye loven kan ikke ansatte i kommunen velges til 
kontrollutvalget, og dette gjelder uavhengig av størrelse på stilling. Bakgrunnen for 
dette er å sikre at kontrollutvalget og medlemmene skal være uavhengig og uten 
bindinger til kommunen. Dette hindrer også at medlemmer av kontrollutvalget får 
saker som gjelder seg selv eller den virksomheten de er ansatt i. 
 
Kommunestyret kan når som helst holde nyvalg av medlemmer til kontrollutvalget, jf 
kommunelovens § 23-1 fjerde ledd. I motsetning til det som gjelder for utvalg, kan 
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kommunestyret ikke vedta å legge ned kontrollutvalg i valgperioden. Kontrollutvalget 
er altså ett lovpålagt organ.  
 
 
 

Merknader: 
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5/19 Valg av nemnder og utvalg - 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok. 19/00688-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 10.10.2019 5/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Kommuneloven §5-7 - Utvalg 
 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og 
fylkeskommunale formål og for deler av den kommunale eller den 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 arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant 
medlemmene i 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 helt omorganisere eller nedlegge 
utvalg.  
 
Havnestyret er et kommunalt foretak. Det er styret som leder foretaket. 
Kommunestyret velger leder, nestleder og de andre medlemmene av styret i 
foretaket, jf. kommuneloven §9-5 første ledd.  
 
Styret i kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha minst tre medlemmer. 
Kommunestyret eller fylkestinget velger selv leder og nestleder og øvrige medlemmer 
av styret. Dette gjelder ikke styremedlemmer som de ansatte skal velge etter § 9-6. 
 
Dagligleder av foretaket kan ikke være medlem i styret. 
 
 

Merknader: 
 
 
 


